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 سبیلبر نقش قاعدة نفيبتنيي فرهنگي مگذارسیاست

 ()با تأکید بر آراء امام خمیني

 9ابراهیم کیمیایی دوین        2مجتبی جعفرزاده        7محمدهادی همایون

 چکیده

سبيل کفار بر مؤمنان و همچنين مفاهيم علمي و پژوهد حاضر با بررسي دقيق مفاهيم مرتبط با نفي

ي فرهنگي متناس  با بستر انطيب اسيمي با تکيه گذارسياست ي ازي با هدف ارالة الگويگذارسياست ديني
و با استفاده از  يليي تحل يفيدناسي توصروش يپژوهد بر مبنا نياانجام گرفت.  بر آراي امام خميني

بُعد توريعي، بر افزون سبيل، قاعدة نفيبه مسئله پرداخته است. در ديدگاه امام خمينياي مطالعا  کتابخانه

ي گذارسياست گيري دو جنبة تکويني و توريعي درموج  دکلرو، ازاين بر بُعد تکويني نيز داللت دارد و

 صور  توأمان موارکت دادته بادند.فرهنگي جمهوري اسيمي دده که حکومت اسيمي و مردم بايد به

 ار درسبيل کفهاي ايوان موخص دد که بُعد توريعي براي نفيبا تحليل و بررسي ديدگاه

اقداما  حکومت  يمحور اصل ي،جابيا ةجنبي دامل دو جنبة ايجابي و سلبي است که در گذارسياست
 محور ي؛فرامل يهاو فعاليت يسازفرهنگ ،يفرهنگ يهابه سياست يبخووحد  ،ينهادساز ي،اسيم

گسترش براي معروف و امربه صالح انيقانونگذاران و مجرو پوتيباني از انتخاب  نيز اقداما  مردم

؛ همچنين جنبة سلبي نيز با کند يرياست که از تسلط کفار جلوگ ييهاسياست ةو توسع يتياقداما  ترب

ازمنکر از سوي دناسي از سوي حکومت اسيمي و نهيناپذيري اسيم و ددمنسازي دکستگفتمان

صحيح در بُعد ي فرهنگي گذارسياست متمرکز است. نتيجةو گسترش استطيل  جاديامردم، براي 

 سبيل درتوريعي بايد رف  موان  براي تحطق بُعد تکويني دود که به سب  تحطق بُعد تکويني نفي
کند و باعث تطويت اي ايجاد مييابد که چرخهي، نصر  الهي و پيروزي نهايي تحطق ميگذارسياست

 دود.هاي بُعد توريعي نيز ميسياست

 واژگان کلیدی 

 سبيل، امام خمينيي فرهنگي، نفيگذارسياست ي،گذارسياست
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 . مقدمه0

براسـاس حکمـت و   ارکـان جهـان هسـتي    همـة  هاي دين مقدس اسـالم،  براساس آموزه

ايجاد معرفت و تعالي در نـوع بشـر    ،ذا  اقدس الهي خل  شده و هدف از اين خلقت ةانديش

اهـداف متعـالي،    تعالي است. در راستاي رساندن انسـان بـه ايـن   مو رسیدن به ذا  خداوند 

به اهداف  آنانبرگزيد تا راهنماي دستیابي  هاانسان را از میان خود پیامبران پرودگار عالمْ

 .شوندمتعالیشان 

و  نااسالمي ـ چه در زمان حضور معصوم ةدهي جامعدين مقدس اسالم براي جهت

را تقويت  انمنمؤ ةچه در زمان غیبت ـ مباني و اصولي را وضع کرده است که هدايت جامع

ايجاد مؤمنان  هدايت که خداوند برايمسیر و تثبیت کند و اجازه ندهد تا اين جامعه از 

 به هدف غايي اين جهان دست يابند.درنهايت  خارج شود تا ،کرده

ترين اصول، جلوگیري و نفي تسلط کفار بر مؤمنان و جامعة آنهاسـت کـه   ازجمله مهم

صور  مسـتقیم و غیرمسـتقیم   ن، سنت، عقل و اجماع بهدر همة منابع اسالمي اعم از قرآ

َولَـن  سـورة نسـاء    757ترين و مشهورترين آنها آية نوعي مهمبدان اشاره شده است. اما به

َعَل اهللُ لِل مافِِريَن َعََل ال   طور قطع تسلط کفار بر مؤمنان را نفي و است که به ُمؤِمننَِي َسبِکلا ـََي 

 کند.نهي مي

حکومـت،   ةدر آثـار و اقـداما  خـود در عرصـ     امام خمیني ي،اسالم يفقها انیدر م

از قواعـد   يکـ يعنـوان  آن به مردناصل مبذول داشته و ضمن برش نديتوجه را ب نيشتریب

 مورد توجـه قـرار   يجابيو ا يسلب ةاسالم، آنرا از جنب ياسیس يهاهدر استنباط آموز يفقه

حف  استقالل  يو ستم و استبداد و استعمار برا ظلم ينف ،قاعده نيا يسلب ة. جنبدهدمي

 منزلـت  يو ارتقـا  يحفـ  نظـام اسـالم    زیـ آن ن يجـاب يا ةباشد و جنبمي يوابستگ يو نف

(. 7999)زارعـي و همکـاران،    نزد مسلمانان و مستضعفان جهـان اسـت   ياسالم يجمهور

سـبیل  نفـي ديدگاه متفاوتي نسبت به بسیاري از فقهـا بـه قاعـدة     همچنین امام خمیني

داننـد  ب عد تشـريعي، بـر ب عـد تکـويني عـالم نیـز مـي       بر افزون که وضع آنراطوريدارند، به

 (.7997رضايي و هاشمي، )

، وسیلة معصـومان گرچه خداوند متعال با وضع مباني و اصول مورد نیاز جامعة مؤمنان به

فة قـرآن کـريم همچـون    هاي الزم براي هدايت را ارائه کرده اما از برخـي آيـا  شـري   چارچوب

ِمنُوَن َوال  ـَوال   ْ ُمُروَن بِال ــُمؤ  لِکَاُء َبع ٍض َيـ ْ  َأو  ُضُه ِمنَاُت َبع  َن َعـِن ال ــُمؤ  ُروِف َوَين َهـو  ُمن َمِر َوُيِقکُمـوَن ـَمع 
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ُْ اهللَُ إِ  ََحُُه َكاَة َوُيطِکُعوَن اهللََ َوَرُسوَلُه ُأولَئَِك َسََي  ُتوَن الزَّ َلَة َوُيؤ  ٌْ الصَّ مـردان و زنـان   ؛ نَّ اهللََ َعِزيٌز َحمِـک

و زکـا  را   دارند؛ينماز را برپا م کنند؛يازمنکر ميمعروف، و نههامرب گرند؛يکديّ يول مان،يباا

 شيخدا آنان را مـورد رحمـت خـو    يزودهب کنند؛يو خدا و رسولش را اطاعت م پردازند؛يم

آيـد کـه خداونـد وظیفـة     چنـین برمـي   .(77 )توبـه،  اسـت  میخداوند توانا و حک دهد؛يم قرار

سازي براي کاربست مباني و اصول اسالمي را بر دوش مؤمنـان قـرار داده اسـت. در عـین     نظام

ي براي آن نظـام  گذارسیاست سازي براي يک جامعه، چگونگيهاي نظامترين پايهحال از اصلي

 (.7994است )تابان و همکاران، 

داننـد.  مـي  يو اقتصاد ياسیساعم از مسائل  ي همةاي براهيپا فرهن  را مبنا و امام خمیني

 م،یآغـاز کنـ   ياز هر کجا و هر موضوع ران،ياجمهوري اسالمي در مباحر مربوط به  شان،ياز نظر ا

ي جمهـوري  گـذار سیاسـت  ترين رکـن در مهم ،رو. ازاينميشومي دهیناچار به بحر فرهن  کشبه

 .(7910 ،يمحمدخانر.ک: ) نگي استي فرهگذارسیاست اسالمي مربوط به

 نيـ دارد، اما ا ينقش مؤثر يهاي فرهنگيگذارسیاست ، گرچه دولت درايشان دگاهيد زا

 ، مـردم در امـام  يفکر ةدر منظوم گري. به عبار  درديپذينقش در تعامل با مردم صور  م

 وکننــد مــي فــايفعــال ا ينقشــ ،يفرهنــ  عمــوم ةو حــوز يهــاي فرهنگــيگــذارسیاســت

 .(، 7915امام خمینير.ک: حاصل تعامل دولت و ملت است ) يفرهنگ يگذارسیاست

با رويکردهاي ديني  فرهنگي يگذارسیاست ةنیدر زم طور کلي تحقیقا  متنوعيبه

آن  تأثیرو  ي فرهنگي پیامبر اسالمگذارسیاست ( بر7917ها )جمشیديانجام شده است، 

العرب تمرکز کرده و ةزيست جاهلي در جزير بر موقعیت فرهنگي اجتماعي زنان در

اند موقعیت بر قرآن توانستههاي گفتماني مختلف مبتنياند که ايشان با گزارهدريافته

 ( نیز به تبیین7995پور )مصالييهمچنین  فرهنگي ـ اجتماعي زنان را بهبود بخشند.

و  به حضر  موسي بر قرآن کريم با تأکید بر آيا  مربوطي فرهنگي مبتنيگذارسیاست

الهي، استقالل و غیر هايگرايي و ارزشاسرائیل پرداخته و بیان کرده که مبارزه با ماديبني

اي روشن از آزادي، اعتدال و پرهیز از افراط و تفريط و امید بخشیدن و ترسیم آينده

 بر قرآن است.ي فرهنگي مبتنيگذارسیاست ترين اصولمهم

ي فرهنگـي  گـذار سیاست ي فرهنگي نیز با تأکید برگذارستسیا هايتعدادي از پژوهش

 ( بـه بررسـي نقـش دولـت در    7910محمـدي ) در جمهوري اسالمي ايران بوده اسـت. خـان  

هـايي همچـون   مؤلفـه پرداخته و به نسـبت   ي فرهنگي از ديدگاه امام خمینيگذارسیاست
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 ةي فرهنگي از زاويگذارسیاست گرايي، نقش مردم و حدود دخالت دولت باخودباوري، قانون

 شناسـي ( نیـز بـه آسـیب   7994مقتدايي و ازغندي )همچنین پردازد. مي نگاه امام خمیني

هاي آنها حاکي از آن اسـت  اند و يافتهي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پرداختههاسیاست

 ابيگیري، اجرا و ارزيـ هاي مربوط به مطالعا  نظري و شکلاي در بخشکه مشکال  عديده

 ي در ايران وجود دارد.گذارسیاست

سـبیل  هايي نیز از سوي انديشمندان اسالمي در رابطه با قاعدة نفيدر عین حال پژوهش

رضـايي  ؛ 7990؛ شکاري و همکاران، 7999؛ زارعي و همکاران، 7994)احمدوند و همکاران، 

 هـا يـا  پـژوهش  ( انجام گرفته است و اغلـب ايـن  7990؛ شاي  و همکاران، 7997و هاشمي، 

به بررسي جايگاه اين قاعده در نظام فقهي و حقوقي اسالم پرداخته يا بـه جايگـاه ايـن    صرفاً 

 اند.قاعده در سیاست خارجي تمرکز کرده

ي فرهنگـي، هـیچ   گـذار سیاسـت  سبیل دربا توجه به اينکه در رابطه با کاربست قاعدة نفي

بدين پرسش است که با توجـه بـه ديـدگاه    پژوهشي ارائه نشده، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ 

 ســبیل، ايـن قاعــده چـه جايگــاهي در حــوزة  نسـبت بــه جايگـاه قاعــدة نفـي    امـام خمینــي 

ي گـذار سیاسـت  ي فرهنگي در جمهوري اسالمي ايـران دارد و چـه قـالبي بـراي    گذارسیاست

 کند.فرهنگي ايجاد مي

جام شده و اطالعا  مورد توصیفي ـ تحلیلي ان پژوهش حاضر بر مبناي روش رو،ازاين

اي انجام ها با استفاده از مطالعا  کتابخانهآوري دادهو روش جمع پژوهشنیاز براي اين 

 .گرفته است

 ،ي فرهنگي پرداخته و پـس از آن گذارسیاست به بررسي مفاهیم مرتبط باابتدا  ،در ادامه

نسـبت بـه تکـويني و     طور مفصل بـه رويکـرد امـام خمینـي    سبیل، بهبا توضیح قاعدة نفي

بـر  ي فرهنگي مبتنـي گذارسیاست الگويي برايدرنهايت  تشريعي بودن اين قاعده پرداخته و

 .گرددمي سبیل ارائهبه قاعدة نفي رويکرد امام خمیني

 اصلي مقاله ة. بدن2

 ی فرهنگی: کلیات و مفاهیم مرتبطگذارسیاست .2ـ1

 ي گذارسياست . سياست و1ـ2ـ2

یچیده است که در عین اينکه براي اغلب افراد قابـل فهـم اسـت، امـا     سیاست مفهومي پ
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)س و س( و  ةسیاسـت را از ريشـ   ،منظـور ابـن  زيـادي در تعريـف آن وجـود دارد.    هايابهام

بخـش در دنیـا و آخـر     معناي اصالح مردم از طري  راهنمايي و ارشادشان به راه رهـايي به

 (.س و سق: 7575منظور، )ابن 7داندمي

گرفتـه شـده اسـت و بیـانگر مفهـوم اداره و       9پلـیس  ةاز کلم 2سیاست ،مفاهیم غربيدر 

 (.  2000، 5ولین و پوتیر)دِ چرخدقدر ، قدر  سیاسي يا دولت مي ةتدبیر امور و در دامن

( و غزالـي )غزالـي،   50: 7994چـون فـارابي )فـارابي،    همدر نگاه انديشـمندان مسـلمان   

راه رساندن انسـان  نوعي به مفهوم فضیلت همراه است و (، سیاست همواره با44: 7، ج7947

و بـوده  آگاهي و حکمت با معنويت و امـر متعـالي همـراه    بر افزون به سعاد  حقیقي است و

 .داردسوگیري به طرف سعاد  اخروي 

 خياي در تـار بـه نقطـه   دنیتکامل نوع بشر را در رس ،يفلسفامروز از لحاظ  استیعلم س

عـدم    يـ از طر، نـامطلوب  حينتا ةلیوسبه ايخود را شکل دهد  ةنديتواند آانسان ب که داندمي

و سرنوشـت   يگـذار سیاسـت  تیفیک نيشود. بنابراکاري نابود مي نیانجام چن اش درييتوانا

 (.  25: 4،7910)کرون نهفته است گريکديدرون  میطور مستقانسان به

 ياسـت یس چیشـوار اسـت. هـ   د اسـت یاز س يگذارسیاست ةمطالع انیشدن م لئقا زيتما

مفهـوم   لیـ و تحل فيـ هـا در تعر يد وجود داشـته باشـد. بعضـ   تواننمي يگذارسیاست بدون

 ضیضـد و نقـ   میمفاه و هافرضمعتقدند اين مفهوم نیز  «استیس»مانند  «يگذارسیاست»

ــن، دارد ــددي از رو،ازاي ــاريف متع ــذارسیاســت تع ــر گ ــر و پی ــود دارد؛ پِت ــد 0ي وج  معتقدن

)پتـر و پیـر،    هـا و منـافع اسـت   دهيافراد، نهادها، ا نیب دهیچیحاصلِ تعامل پ ،يارگذسیاست

 کي ةلیوسکه به ياقداما  هدفمند ةمجموعي را گذارسیاست (7914(. اندرسون )0: 2000

شـود،  موضوع خاص دنبـال مـي   ايمشکل  کيدر مواجهه با  گرانياي از بازا مجموعهي گريباز

 حرکـت  بـراي  فضـا  يـک  معناي ايجادي بهگذارسیاست ،في ديگردر تعري .تعريف کرده است
                                                        

 جل.و اآلاَاستصالح الخل  بارشادهم إلى الطري  المنجي في العاجل  .7

2. Policy. 

3. Polis. 

4. Devlin & Pothier. 

5. Krone. 

6. Peters & Pierre. 
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 وضـعیت  سـمت  بـه  و اقتصـادي  مختلف جامعه اعم از سیاسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي    عوامل

 .(McConnell, 2010)است  گذارسیاست منظر از مطلوب

 (7ي، بـه مـواردي از قبیـل    گـذار سیاست مؤثر در نظران در تعريف منابعهمچنین صاحب

 قابـل  يروهـا ین (5اطالعـا ؛   (9 ؛يافکـار عمـوم   (2 ؛يریـ گمیتصـم  يبرا يرسم ينقدر  قانو

 (.Sabatier & Weible, 2005کنند )اشاره مي خبره و ماهر يرهبر (0 ؛يمنابع مال (4 ح؛یبس

 ي در اسالم و جمهوري اسالميگذارسياست .2ـ2ـ2

 ســلیم بــههــا از طريــ  نقــل و عقــل يگــذارسیاســت اصــلي مفــاهیم ةبدنــ ،در اســالم

 هـا مشـخص و  يگـذار سیاست ،مردمدين و براساس مصالح  وگرديده  ان منتقلگذارسیاست

ي از طريـ   گـذار سیاسـت  ها در. همچنین بخش قابل توجهي از مهار گرددمي قانون وضع

 سازي و اجـراي ايـن  پیاده اما هنر چگونگيِ شده منتقلة مؤمنان به جامع معصومان ةسیر

 يابد.اسالمي تحق  مي ةدر جامعمؤمنان  از طري  ها،سیاست

ي، خطـوط  گـذار سیاسـت  کند کـه ي بیان ميگذارسیاست اهلل مصباح يزدي در تعريفآيت

هاي اجرايـي در قالـب آن   ريزيکند و برنامههاي کلي را ترسیم مياي است که چارچوبعريضه

ش تقسـیم  شود. اين خطوط عـريض را بـه چنـد بخـ    خطوط عريض، طراحي و سپس اجرا مي

 (.7990گويند )مصباح يزدي، ي ميگذارسیاست صور  کلي به آنکنند و گاهي بهمي

را در خـدمت   زهـا یچ ريدهند و سارا به اقتصاد مي ياصل تیجوامع در عمل، اهمبیشتر 

 ،دوم اسـت  ةاصـالت قائـل شـوند در درجـ     ينهادهـا نـوع   ريسـا  يدانند، و اگر برااقتصاد مي

 ةمحـور همـ  رو، ازايـن  اسـت.  ياقتصـاد  يتينـوعي هـو  بـه  ایموجود دنجوامع  تيهو نيبنابرا

اقتصـاد و   ةمسـئل  ،اول ةدر درجـ  شـود مي لیها تشکهيا اتحاديکشورها  نیکه ب ييهاائتالف

کـه  نيو ابـوده   يحف  منافع اقتصـاد  يبرا زین يهاي نظاماست. ائتالف ينظام ةسپس مسئل

تـوان  د اما مينکن يریو از ضررها جلوگ تأمینا ر ياقتصاد شرفتید دربرابر دشمنان، پنبتوان

نهـاد   شـتر یب تیـ اهم، را مطـرح کـرد و آن   يگريد ةديا ،رانيا يانقالب اسالم شيدایپ گفت

 ياسـت ـ نسـبت بـه نهادهـا       يـ آن هم فرهن  خاص که همـان فرهنـ  اسـالم     يفرهنگ

اسـت کـه اصـل     يمبتن اصل نيبر ا رانيا يانقالب اسالم يةاست. درواقع نظر گريد ياجتماع

از آن جهـت کـه    يانسـان  ةفرهن  است؛ فرهن  است که به جامع ،يهاي انسانفعالیت ةهم

ي در ايـران اسـالمي بـرخالف    گـذار سیاست گفت توانمي ،روبخشد. ازاينمي تيانسانند هو
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ديگر کشورها با توجه به ماهیت فرهنگي انقالب اسالمي، بر محـور فرهنـ  اسـت و نـه بـر      

ي در گـذار سیاسـت  رو، اولويـت اساسـي بـراي   (؛ ازايـن 7990)مصباح يـزدي،   محور اقتصاد

 ي فرهنگي است.گذارسیاست جمهوري اسالمي،

 ي فرهنگيگذارسياست .3ـ2ـ2

ترين گام براي ورود مهم ،روازاين بوده و يفرهنگ يگذارسیاست ترين رکناصليفرهن  

فرهنـ  کـه بـه قـول      ةواژ فيـ رتکامـل تع  يخيتار ریس به اين بحر، شناخت فرهن  است.

اسـت کـه    يسـ یاي در زبان انگلدو سه کلمه وجز ،يسینامدار انگل شمندياند امز،یليريموند و

 پژوهشـگران  متعـدد  مطالعـا   استناد به را ،(99: 7919 ،دون)گور معنا را دارد نيتردهیچیپ

  .کرد يتوان بررسميـ 7914 ،يابوالقاسمو  7917ازجمله: کوش، ـ حوزه  ناي

 يعمـل عـامالن اجتمـاع    ةسـو بـه نحـو   کياست که از  انيو درجر الیساي مقوله ،فرهن 

. ابـد يمـي  رییتوأم با آن، تغتداوم و  ،عامالن نیعمل هم ةواسطبه گريد يو از سو دهدمي شکل

 ياافتـه ينیو صور  تعـ  کردهخارج  تیالی، آنرا از سيگذارسیاست ةاما برخورد فرهن  با مقول

فرهنـ    کيـ  يان نه بر مبناگذارسیاست ،يفرهنگ يگذارسیاست . درواقع، دربخشدميبه آن 

کننـد کـه   اي عمـل مـي  افتـه ينیو تعـ  افتهيفرهنـ  تجسـد   يو متغیـر، بلکـه بـر مبنـا     الیس

 (.7917ها، جمشیدي) تداوم آن هستند ايدارد و آنها به دنبال نگهداشت  يگیري خاصجهت

خـود در   مطلـوبِ  يفرهنگـ  تیوضـع  فيـ عتقـد بـه تعر  ها محکومت ةهم خ،يدر طول تار

و  ياسـ یهـاي س خاص متناسب با ارزش ياجتماع يشان و تحق  رفتارهاسلطهجوامع تحت 

 ،از گذشـته  يهـاي انسـان  جهـان  سـتِ يمعناسـت کـه ز   نيبـد  و ايـن  انـد بـوده  شـان يمذهب

 يگـذار تسیاسـ  اساس، نيا اند. برهداشتخود  يبرا حيصر اي يضمن يفرهنگ يگذارسیاست

خـود   ياز آنرا در خـود داشـته و بـرا    يوجه ،ياو هر جامعه ستیاي مدرن نمقوله ،يفرهنگ

را  يامـور مـذهب   انیـ هـا و متول دولـت  کرده و عمومـاً مي میرا ترس يمطلوب فرهنگ تیوضع

 .(7917 ،هاجمشیدير.ک: ) است نمودهيمطلوب م تیمکلف به تحق  آن وضع

اسـت کـه بـر     ياشـده ياتیو عمل يکل يول و راهبردهاشامل اص يفرهنگ يگذارسیاست

از  افتهيساماناي اعتبار، منظومه نيدارد. به ا الیاست ينهاد اجتماع کي ينوع عملکرد فرهنگ

وصـول بـه آن اهـداف را     يابزارهـا  زیـ مد  قابل سـنجش و ن انیدرازمد  و م يياهداف نها

نظر مسـئوالن و  و اتفاق يتواف  رسم ينوع ،يفرهنگ يگذارسیاست ،تيبه عبار .ردیگدربرمي



 0011شانزدهم / بهار و تابستان  ةنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شماردوفصل

 

13 

در  يالزم و ضـرور  يهااصول و اولويتترين مهم نيو تدو نییتع ص،یامور در تشخ انيمتصد

ــفعال ــرا  يفرهنگــ تی ــود. يفرهنگــ رانيمــد ياســت و راهنمــا و دســتورالعمل ب  خواهــد ب

 سـتا يا ،يموجود و به عبارت يفرهنگ تیتواند در جهت حف  وضعمي يفرهنگ يگذارسیاست

 اسـت یاصـول س ) باشـد  رییـ تغ يوضع موجود و تالش بـرا  ياينکه در جهت دگرگون ايباشد 

 ي نیـز فرهنگـ  يگـذار سیاست ر مورد دخالت دولت درهمچنین د .(2: 7977، ا.اج. يگفرهن

دخالـت   گـر، ياي دو عـده  ياي دخالـت حـداقل  عده و وجود داردنظر اختيف شمندانياند نیب

؛ وحـدتي،  7917همـايون،  ر.ک: )کننـد  مطـرح مـي   يگـذار اسـت سی دولت را در يحداکثر

 (.217ـ279: 7994

 سبیل. قاعدة فقهی نفی1ـ1

 همانند قواعد ندارند. اي يو حقوق يهاي فقهدر پژوهش يجايگاه ارزشمند ،يقواعد فقه

 فراينـد در  يو نقـش مهمـ   نـد گیرقـرار مـي   ياستنباط مسائل شـرع  يدر کبرا يولصقواعد ا

آن دسـته از   ،قواعـد (. درواقـع ايـن   7997شرعي دارند )رضـايي و هاشـمي،    استخراج حکم

ـ منويأ   دارند و انيهستند که در ابواب گوناگون فقه جر ياحکام کل انـد  ياستنباط احکام جزئ

با اسـتفاده  روند که ميدمار به يکليي هافرمولنوعي به ، و(29: 7، ج7970 ،يرازی)مکارم ش

مـورد خـاص تعلـ      کيـ بـه  صرفاً  قواعد، نيحدودتر را درک کرد. ام نیتوان قوانمي ،آنها از

 .ندگیرقرار مي نیاز قوان ياریفهم و درک بس ندارند بلکه اساسِ

 عهیدر فقـه شـ   يجايگـاه مهمـ   ،قاعـده  ناي. سبیل استنفي فقهي،قواعد  ترينمهم ازجمله

 ي واسـ یس ي،عاد فرهنگدر ابمسلمین و جامعة اسالمي و  لاستقالحف   دراي پايهنقش دارد و 

 يرا بـرا  يراهـ گونه براساس اين قاعده، خداوند در قوانین و شريعت اسالم، هیچ. دارد يادصاقت

و  ياصـل فقهـ   کيـ عنـوان  بـه  ايـن قاعـده   باز نگذاشـته اسـت.   نینفوذ و تسلط کفار بر مسلم

ي مختلـف  هـا در عرصه يهاي اسالمبر سیاست ياسالم، تأثیر مهم ياسیس ةشيبرخاسته از اند

 در کند که کفـار از قبیل فرهنگي، سیاسي، اقتصادي و نظامي دارد چراکه شرايطي را ايجاد مي

 (.7919باشند )ر.ک: علیدوست،  مسلط مسلمانان سرنوشت بر شرعاً ندتواننمي ايزمینه هیچ

نظران اختالفي وجود ندارد و دلیـل ايـن امـر هـم     در حجیت اين قاعده در میان صاحب

، در منابع مختلف ازجملـه قـرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل اسـت )ر.ک: علیدوسـت        اخبار آن

 فرمايد:  سورة نساء است که مي 757ترين مستند اين قاعده، آية شريفة (. مهم7919
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ْ  َوإِن  كـاَن  ـَُمـن  َمَعُمـ   َْ ْ  َفت ٌح ِمـَن اهللِِ اـالُوا َأ  ْ  َفإِن  كاَن لَُم بَُّصوَن بُِم الَِّذيَن َيََتَ

ْ  ِمَن ال ـلِ  ُم نَع  ـَم  ْ  َو ِوذ  َعَلک ُم تَح  ـَک    َْ ـَِصکٌب االُوا َأ  ُْ ـل مافِِريَن  ُمؤِمننَِي َفـاهللُ َح ُمـ

َم ال ِقکاَمِة َولَن  ََي َعَل اهللُ لِل مافِِريَن َعـََل ال ـ ْ  َيو  کـه   يکسـان  ؛ُمؤِمننَِي َسـبِکلا ـَبک نَُم

شـود،   بتانینصـ  يخـدا فتحـ  همواره مواظب شما هستند، پس اگر از جانب 

کـافران شـود،    بینصـ  يروزیـ و اگـر پ  م؟ي: مگر ما همراه شما نبودنديگومي

 بیو مؤمنـان را از آسـ   ميبود افتهيبود که بر شما غلبه نچنان  اي: آنديگومي

کنـد و او  شما حکم مـي  انیخدا م امتیدر روز ق م؟یرساندن به شما بازداشت

 نگشوده است. يان راهمسلمان انيکافران به ز يهرگز برا

 ناز ايـ  ریتعبي که فقها برا يالفاظچنان است که  ،اهمیت اين آيه در استنباط اين قاعده

 .آيه است نهاي ايواژهبرگرفته از برند ميکار به قاعده

 سبيلنفي ة. مفردات آي1ـ2ـ2

ُمؤِمننَِي ـمافِِريَن َعََل ال  َوَلن  ََي َعَل اهللُ لِل  تمرکز بیشتر فقها در استنباط از اين قاعده بر بخش 

بـه بررسـي    ،ضرور  دارد تا براي تبیین مراد آيه بـراي پـژوهش حاضـر   رو، ازاين س. َسبِکل

 اين آيه بپردازيم:   هاي کلیديِدقی  واژه

 دهيدر حاال  مختلف وضع گرد ينف يمعنا انیب يبرا يدر هر زبان، کلمات :َوَلن  ََي َعَل اهللُ

 در اسـتقبال اسـت   ينفـ  يمعنـا  انیـ ب يبـرا « لـن »کلمـه   زیعرب ن ا یدباست. در زبان و ا

 انـد؛ ابد دانسته يبرا يدر نف دیمعناي تأکبهآنرا  زین ي(. برخ992: 79ج ،ق7575منظور، )ابن

 را جعل نخواهد نمود يزیچ نیخداوند هرگز چن يعني ،يدر زبان فارس« هرگز» ةمشابه کلم

   (.795: 2ق، ج7502 ،ي)مصطفواند نهي کرده اي نیز از آن برداشت معنايو عده

 : است شريفه ةآي از فقره اين در دقتبرآيند  ذيل : نکا ُمؤِمننِيَ ـلِل مافِِريَن َعََل ال  

 همـراه  الم و الـف  بـا  وانـد  جمـع  دو هر «المؤمنین» و «الکافرين» اينکهدلیل به :نخست

 عمـوم  بـه  نسـبت  کـافران  عمـوم  يسـو  از سـلطه  ايـن  يعني دارند؛ داللت عموم بر اند،شده

 (291ق: 7570راني، لنک يموحد فاضل) است گرديده نفي مسلمانان

 قرشـي، ) اسـت  تملیـک  و ملـک،  اختصـاص،  اسـتحقاق،  معنـي  بـه  که «الم» ةکلم: دوم

اسـتعال   معني به که «علي» کلمه و گرفته قرار «کافرين» ةکلم کنار در( 775: 0ج ق،7572

 شـده  داده جـاي  «المـؤمنین » ةکلم کنار در( 71: 74ج ق،7575 ،منظورابن) است برتري و

 .گردد جعل مؤمنان علیه و کافران نفع به که استاي سلطه در منحصر عبار  اين. است
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 کفرنـد  وصـف  داراي کـه  گرديـده  علـ  تم کسـاني  به سبیل جعل عدم حکم چون: سوم

تـوان  مـي  ،«اسـت  یـت عل بـه  مشعر وصف بر حکم تعلی » اصولي ةقاعد طب  بر ،(الکافرين)

 ندارنـد؛  ايمـان  وصف با مؤمنان براي سلطه ،کفرشان وصف با کافران کهکرد  برداشت چنین

داشـته   ديگـري  وصـف  کـافر  فـرد  اگـر  اين، وجود با. است ايشان کفر سلطه، نفيمنوأ  يعني

 اسـت  معتقـد  سیدمرتضـي  رو،ازاين. گردد مسلمان بر سلطه و ح  داراي است ممکن باشد،

دلیـل  بـه  و شود قدرداني مستح  عنواني از برخورداريدلیل به کافر اينکه در نیست يمنافات

 شـريف ) گـردد  او تعظـیم  موجـب  شـکرگزاري  ايـن  هرچنـد  باشد؛ سرزنش مستح  کفرش

  (.7994احمدوند و همکاران، از نقلبه 975: 2ج ق،7504 مرتضي،

است که بـه تناسـب اخـتالف    « السبی» ةمقصود از واژ ،ترين بخش در اين آيه: مهمَسبِکلا 

 هـاي حتمالهاي مختلفي نسبت به اين قاعده ايجاد شده است؛ ابرداشت ،در معناي اين واژه

علـل اصـلي    هـا، کـه هريـک از ايـن احتمـال     شده اسـت  بیان لیسب يدر باب معنا يمختلف

ح در بـه پـنح احتمـال مطـر     . امام خمینياختالف در کاربرد اين قاعده را ايجاد کرده است

نظـر از صـدر   بـا قطـع   هااحتمال نيا ندکنند و معتقداشاره مي يریتفسغیر و يریکتب تفس

 قـرار اسـت   نيبـد  هـا احتمـال  نيـ ا ؛(727: ق، 7527امام خمینـي ) مطرح شده است ،هيآ

 : (7997رضايي و هاشمي، از نقل)به

ن اسـت کـه در   کنند اگرچه ممکتأکید مي ،انگاره نيا رشيبا پذ نامفسربرخي  :نصر. 2

و امتحان است و  شياز باب آزما نيا يکفار شوند ول يمبتال به غلبه و برترمؤمنان  ،دنیا نيا

 يواقعـ  مـان ياست البتـه بـه شـرط اخـالص و ا    مؤمنان  خداوند از آنِ ياريبه  يينهاي روزیپ

 (.200: 1ج ،7919 ،)دروزه

بـه   هيـ آ ليرا در ذ یادر دن حجت مسلمان يفاضل جواد قول به برتر :ایحجت در دن. 9

با اشـاره بـه    زین نيمفسربرخي (. 49: 9ج ،7904 ،)فاضل جواد دهدمي نسبت نياکثر مفسر

 رنـد يپذحجـت را مـي   ةانگـار  انـد، موارد که کافران بر مؤمنان و مسلمانان غلبه داشته يبرخ

 .(579: 7ج ،7910 ي،)سورآباد

َم ال ِقکاَمـةِ  ةفقره به فقر نيعطف ادلیل به يبرخ حجت در آخرت:. 3 ْ  َيـو  ُْ َبک ـنَُم  اهللُ َح ُمـ

عبـاس نسـبت   ابـن  و يعلـ  رمؤمنـان یبـه ام آنـرا   احتمال را مطرح کـرده و  نيا ،(09)حح، 

تبـع  بـه  ليـ اهـل تأو  ةکنند کـه همـ  ادعا مي يبرخ ؛(هيآ لي: ذق7520 ي،دهند )فخررازمي

 .(هيآ لي: ذق7571 ي،قول معتقدند )ثعالب نيبه ا على
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 هيـ آ ليـ احتمـال را ذ  نيهستند ا عهیش که اکثراً نياي از مفسرعده :یاعتبار ةلطس. 8

 ي،)ثعـالب داللت بر تشـريع دارد   ةاعتباري دارند و اين قاعد ةسلطمؤمنان  که اندمطرح کرده

سـبیل  مورد بحر را سند قاعدة نفـي  ةيکه آ يتوجه است کسان انيشا ؛(971: 2ج ق،7571

 گـر يبـه د  لیکنند که اگر سـب تأکید مي نيمفسربرخي اند. شهياند نيهم اصحاب ا ،دانندمي

 يمسـتند  ،انـد طـرح کـرده   هيآ نيرا به استناد ا يفروعا  فقه يکه برخ يباشد کسان يمعان

 (.هيآ لي: ذق7574 ي،)آلوس ندارند

که مسلمانان ملتـزم بـه    ياحتمال را البته مادام نيا نيمفسربرخي  :یخارج ة. سلط0

ـُـوا  يقرآن ةاند و به شرط مطرح در وعدخود باشند، مطرح کرده مانيلوازم ا َز َوال ََتِنُـوا َوال َح 

ْ  مُ  َن إِن  ُكن ُت َلو  ُْ األَع  ُت ـ   ،کننـد )قطـب  اسـتناد مـي  نیز براي اين آيـه   (799عمران، )آل نانؤمِ َوَأ

 (.هيآ لي: ذق7572

 سبيل. تشريعي و تکويني بودن قا دة نفي2ـ2ـ2

و  يسـلب  ةجنبـ  «الحـرج »و  «ال ضـرر » ةقاعـده، همچـون قاعـد    نيـ از ا هانیمشهور فق

 ةکه در قاعـد  چنانهماند. برداشت کرده ياحکام و قواعد فقه رينسبت به سا يکنندگکنترل

 شـارع مقـدس جعـل نشـده اسـت      ياز سـو  يالضرر، مشهور بر آن است کـه احکـام ضـرر   

مسـلمان و   انیـ نند که در روابـط م برآ زیسبیل ندر قاعدة نفي .(990: ق7979صدوق، خی)ش

کافر نسـبت   يبرا يازیتسلط و امت ،هر نوع سلطه ةاي که دربردارندقاعده ايحکم  چیه ،کافر

ايـن  کـه مـراد از    انـد برداشـت کـرده   هيجعل نشده است و از ظاهر آ به مسلمان باشد، شرعاً

 (.711: ق7520 ،ي)بجنوردي نياست نه تکو يعيتشر ،جعل ةقاعد

و  سـت یمختلـف ن  يمعـان  نیمردد ب ،مهيکر ةآي نيدر ا لیسبمعتقدند که  نيامام خمی

داللت دارد و خداوند متعال  يعيو تشر ينيبر مطل  طرق تکو ،طري  يضمن داللت بر معنا

)امـام   سـلطه بـر مؤمنـان قـرار نـداده اسـت       يبـرا  يکـافران راهـ   يبرا ،عيو تشر نيدر تکو

از  يدر بعضـ  ودممکن است گفته ش خ به امامدر پاس ؛(727ـ729: 2ج ،ق، 7527خمیني

سـبیل  به نفـي  يتيشده است؛ ازجمله در روا ریاعم تفس يخالف معنا ييبه معنا هيآ ،ا يروا

: 7ج ،ق7524 ،يمازنــدران يفیشــده اســت )ســ ریتفســ امــتیدر روز قمؤمنــان  کــافران بــر

شـده اسـت    ریتفس ،به غلبه در حجت گريد يتي( و در روا7995هاشمي، از نقلبه 252ـ259

 (.792: 2ج ق،7570 ي،)بحران
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سـبیل و  استدالل بر شمول، به اطالق نفـي  يضعف سند دارند ول ا يروا نيااگرچه  البته

 ليـ آنکه در نظر گرفتن صدر و ذ حیتوض ست؛یوارد به مورد هم بدون اشکال ن صیعدم تخص

شـمول و اطـالق را    يریگاجازه شکل هيآ يفضا ان،یب کيمابعد و ماقبل آن و در  ا يو آ هيآ

 (.7997رضايي و هاشمي،  ر.ک:) بشود به آن تمسک کرد ادهد تينم يبه راحت

نـدارد و   هيـ آ نيـ مستدالن به ا يبر مدعا يداللت ،هيآ نيکه ا رسدمي به نظر انیب نيا با

آنکـه ازجملـه    حیشده است؛ توض ياشتباه نیسبب چن ،يهاي قرآنگزاره دنيندمشکل باهم

است کـه بـا تقطیـع و     نيکند امي ديما را تهد ينيي دهادر پژوهشمعموالً  کهيي هابیآس

در به سـامان   يشود سع دهيکل واحد د کيصور  به ديکه با ،صن کياز  ياستناد به قسمت

را کنـار گذاشـته، تحمیـل     ينگـر نگاه که کـل  نيابرآيند  شود، وپژوهش مي فرايندرساندن 

 (.7995هاشمي،  ر.ک:ي است )نيبه نصوص د يهاي شخصبرداشت

 ن،یبر مـؤمن  لیکه مراد از نفي جعل سب ستین دیبع نظر امام خمیني طور خالصه ازبه

 لیاز سـب  شـان يا ریو چه در تشريع. البتـه تفسـ   نيطور مطل  باشد، چه در تکوسبیل بهنفي

 است. گرانيد ریمتفاو  از تفس يعيو تشر ينيتکو

قـدر  و   ل،چون عقـ  ي: خداوند امکانا  مشترکديفرمامي ينيتکو لیدر مورد سب شانيا

فرق که مسلمانان  نيبا ا اعم از مسلمان و کافر قرار داده است ،بشر ةهم اریدر اخت ،مانند آن

 زیـ و ماننـد آن ن  يبـ یغ يمالئکه، امـدادها  ةلیوسبه ،از امکانا  مشترک يعالوه بر برخوردار

 .(724ـ720: ق، 7527امام خمیني) شوندکمک مي

ُْ اهلَلُ يف َمَواطَِن َكثََِيةٍ : ديفرمامي سورة توبه 24آية چنانچه خداوند در  ُك ـَََصَ خداوند شما ؛ لََقد  

  .کرد ياري ياديز يرا در جاها

ْ  : اندعمران فرمودهسورة آل 724در آية  همچنین ُك ِدد  ْ   ُيم  ُم َکةِ  َربُّ  َمَلئَِمةِ ـال ـ ِمـنَ  آاَلٍف  بَِخم 

ِمنيَ   مـدد  دارنـد،  بـا خـود   هـايي نشـانه  که فرشتگان، از نفر هزار پنح به را شما ؛ خداوندُمَکـوم

 .داد خواهد

 کـه  اسـت  شـده  مسـلمان  در نفـس اعتمادبه و روحیه تقويت موجب نصر  ةوعد با همچنین

ـ اهللَِ َوال َسـت ُح آياتي از قبیل:  مانند. است پیروزي اسباب ترينمهم از خود ُ ـََص   يـاري  ن؛ چـو إَِذا َجـاَء 

ٌ  .(70 نصر،) آيد فراز پیروزي و خدا ِ  َاِريٌب  َوَفت ٌح  اهللَِ ِمنَ  ـََص  ِمننِيَ ـال   َوَبِشم  جانـب  از اسـت  ؛ نصرتيُمؤ 

 .(79 صف،) ده بشار  را مؤمنان و نزديک و فتحي خداوند

 نرسـانیده  مـدد  کفار به ،هاراه اين از يکهیچ به و نداده کفار به امتیازي هیچ خداوند اما
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 ،عکـس بـه  بلکه نشده، جعل تکوين درمؤمنان  علیه کفار نفع به سبیليتنها نه بنابراين. است

 .(7979سیمايي صراف،  ر.ک:اند )يافته سلطه و سبیل کفار برمؤمنان  مختلف طرق به

: نـد گويمـي  وانـد  کـرده  تفسـیر  «واليـت » بـه  را تشريعي سبیل ادامه، در امام حضر 

 .اسـت  کـرده  جعـل  مردم بر واليت فقها،آنها  از پس و ائمه سپس و پیامبر براي خداوند

 حجـت  کـه کنـد  مـي  اقتضـا  آيه اطالق همچنین و محرومند حقي چنین از کفارکه درحالي

 داشـته  سـلطه  و بـوده  غالـب  کافران منط  بر نیز ايشان برهان و منط  همان يعنيمؤمنان 

 .(7979سیمايي صراف، از نقلبه 724ـ720ق: ، 7527امام خمیني)باشد 

سـبیل امکـان   نفـي  ةبر قاعـد ، مبتنيبراي تبیین اين نکته که چرا از منظر امام خمیني

چه در نظام تکويني و چه تشريعي وجود ندارد، شايسته اسـت تـا بـه    مؤمنان  تسلط کفار بر

 ،سـبیل بـه قاعـدة نفـي    نظام تکويني و تشريعي بپردازيم؛ اين نوع نگاه امام خمینـي  ةرابط

 ،چراکـه نظـام تشـريعي    ؛ريشه در جامعیت نگاه ديني ايشان در فلسـفه، عرفـان و فقـه دارد   

موجـود   يدر ظرف اجتمـاع و زنـدگ  که  اي از بايدها و نبايدهااموري اعتباري شامل مجموعه

واقـع،   ،يقیبرخالف امور حق اعتباري امور ند.اند؛ حال آنکه نظام تکويني اموري حقیقيسته

ـ   ييهامربوط به انسان و ارتباط يمعان يتمام .ندارند ازا در خارجابهمطاب  و م خـود   نیکـه ب

: 7972 ،يي)طباطبا هستند ياعتبار يامور، احکام و دستورا ازجمله  وجود دارد ينمعا نيا

. از انـد دين نیز که دستورا  و احکامي از جانب شرع است، امـوري اعتبـاري   رو،ازاين؛ (749

 يامـور اعتبـار   يعنـ يدارد  ينيو تکـو  يقـ یامـر حق  کيبه  هیتک ياعتبار هر امر سوي ديگر،

 بنـا شـده اسـت    نيتکـو  ةيـ بـر پا  عيسـخن تشـر   گـر يبـه د  ايـ هسـتند   ينيتکو ةشير يدارا

 .(704ـ770: 7919)حسني،

سبیل نیـز  نسبت به قاعدة نفي امامکه ديدگاه فقهي  رسدمي با بیان اين مطالب به نظر

عنوان با فطر  به عيدر عالم تشر يعيعنوان امر تشربه نيدني است که شده از اين مبامشت 

اي در فطر  شهيدر شرع وارد شده است رآنچه  تطاب  دارد و هر نيدر عالم تکو ينيامر تکو

 نيدر تطـاب  بـا تکـو    انياد قتیاست که حق نيها االزمه گريدارد و از د ي و عالم تکوينآدم

 ر.ک:) اسـت  يکـ ي ،يراه آدمـ  ةدهنـد عنوان نشـان به عيتشر قتیحق ،يواحد است، به عبارت

 (.7999جوزي، 

توان در مقايسه با را مي اين قاعده باب و ساير علما در خمینيتبعا  تفاو  نظر امام 
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مرحوم در آثار فقهي سبیل نفي ةدقاع ،مثالعنوان بهکرد؛  وجوجستنظرا  ديگر علما نیز 

 ايشان و يافته است تجلي نمايانينحو به احب عروه نیز، صيزدي ييکاظم طباطبادمحمدیس

بهره  اين قاعدهاجتماعي نیز از ي ـ فقه سیاس در فقه فردي، در مسائل کاماستنباط احبر افزون

 جهاد و استقالل همانند ديگر علما بر در امور سیاسيروية ايشان که  چنانهم اند.جسته

نیز  فقه اقتصادي سبیل را درنفي ةت، ايشان قاعدار اسمسلمانان دربرابر سلطه و تجاوز کف

هاي اقتصادي مسلمانان وابستگي کند کهداند و بدين صور  استدالل ميداراي مدخلیت مي

، درنتیجه براي تحق  و ن استاناسیاسي کفار بر مسلم ةساز سلطه و غلبر، زمینهاکف به

مسلمان و  ساخته دست از کاالهاياستفاده  داخلي،رون  تولید  سبیل،نفي ةشدن قاعدعملي

 .(025ـ 020: ق7977 ،ابوالحسني )منذر() يابدضرور  مي تحريم کاالهاي فرنگي

کنار  هاي اقتصادي درگسترش شمول اين قاعده به جنبه صاحب عروه،گرچه در نگاه 

سیره و در رود، اما ميدمار به سبیلنفي ةقاعد برداري ازهاي بهرههاي سیاسي از نوآوريجنبه

شود. همچنین در از منظر فرهنگي ديده نمياين قاعده اهتمامي بر تحق   ،ايشان ةانديش

سبیل نفي ةعد تکويني قاعدنظر و اتکا بر شمول ب  برخالف نظر امام خمیني وي، ةانديش

 .(090ـ 007: ق7977، ابوالحسني )منذر(مغفول مانده است )

 
شمول قاعده 

 نفي سبیل

 بعد

 فرهنگي

 بعد

 قتصاديا

بعد 

 سیاسي/نظامي

 امام خمیني
تکويني و 

 تشريعي
 دارد دارد دارد

مرحوم صاحب 

 عروه
 دارد دارد ندارد تشريعي

 سبیلنفي ةقاعد ةو مرحوم صاحب عروه دربار ـ مقايسه نظرا  امام خمیني7جدول 

سـبیل  نفـي  ةاغلـب علمـا و فقهـاي شـیعي، قاعـد     آثار  بر مرحوم صاحب عروه، درافزون 

ق: 7570انصـاري،   ؛797ــ 779ق، 7520عـد تشـريعي دارد )بجنـوردي،    داللت بر ب  حصراًمن

قاعـده توجـه    بیش از آنکه بـه ابعـاد اجتمـاعيِ    ،علمابرخي آثار  ( و همچنین در271ـ 270

توجـه شـده   گردد، به ابعاد فردي آن ازقبیل ار ، نکاح و اجیر شدن مسلمین نسبت به کفار 

 (.450ق: 7509 ؛ محق  حلي،547ق: 7570)موسوي خويي، است 
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 ی فرهنگیگذارسیاست سبیل دربحث پیوند تکوین و تشریع در نقش قاعدة نفی ة. ثمر3ـ1

ها يگذارسیاست همة ،نقش دولتضرور  تأکید بر بر افزون ،يفرهنگ يگذارسیاست در

ــبا ــر      دي ــد؛ حض ــه باش ــردم جامع ــا م ــل ب ــامدر تعام ــه  ام ــام برنام ــردر تم ــا و يزي ه

 انـد: فرمـوده و  مردم و مسئوالن بودندتوأمان ت خواستار حضور و مشارک ،هايگذاريمشخط

 رونیـ هـا ب بسـت بـن  نيـ هـا، از ا ها و بچـه و جوان رمردهایو پ هارزنیپ نیمردم، هم نیهم»

واضـح اسـت کـه    طور کامل به(. 970 :75ج 7970 ،ينی)امام خم «مملکت را... نيا آورنديم

عمـر امـام    انيـ داشـتند و هرچـه بـه پا    هیـ مـردم تک  ةنهضت بر تود يبتدااز ا امامحضر  

 شـتر یبر مشـارکت مـردم ب   يهاي دولتبرنامههمة امام در  ةیتک مینیبمي م،يشوتر مينزديک

 .(7910محمدي، خان ر.ک:) شودمي

که اين عدم سبیل و سـلطه در   گرددمي نالبته نقش مشارکت مردم زماني نمودار و مبیّ

د باشن و مقید و آخر  از سوي کفار، مادامي است که مؤمنان به لوازم ايمان خود ملتزمدنیا 

بـر ايـن موضـوع تأکیـد     ، عمرانسورة آل 799آية که  چنانهم (.770: ق7527 طباطبايي،)

ِمننِيَ  َوال: استشده  ْ  ُمؤ  َن إِن  ُكن ُت َلو  َع  ُْ األ  ُت ـ  ـُوا َو َأ َز ید و غمگین نباشـید  سستي نکن؛ ََتِنُوا َو الَح 

 د.باشی )واقعي( که شما برتريد اگر مؤمن

جنـ    ةچـه در عرصـ   ،خورنـد کفار شکست ميدربرابر  مسلمانان که اقعي، موحقیقتدر

و عـدم انجـام وظـايف از     کاهلي کاري،فرهنگي يا اقتصادي، علت را بايد در کم چهو  نظامي

اسـت و اگـر    و مـتقن  دا، ثابـت سـنت خـ   زيـرا  ؛ي اسالمي دانستهادولت سوي مسلمانان و

گـاه مغلـوب کفـار    ، هـیچ کننـد عمل  دهندفرمان مي دين اولیاي و قرآن کهچنانانان مسلم

مورد بحر، تمام است و هر حکم و عملـي   ةبر قاعد هشريف ةداللت آيهرحال . بهنخواهند شد

اسـالمي،   شـريعت  از نظـر  ،آيهاين که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، براساس 

 .ممنوع است

با مشارکت مـردم   ديها باعرصه همةمعتقد بودند  امامحضر   است کهدلیل به همین 

 ايشـان خورند. از نظـر  شکست مي هايگذارسیاست ها وبرنامه ،اداره شوند. اگر مردم نباشند

ت ملـت حکومـ   يآرا نجايا» :فرمودندو مي د برخالف نظر ملت حرکت کندتواننمي کسچیه

کـرده   نیـی هـا را ملـت تع  ارگان نيملت است که حکومت را در دست دارد و ا نجايکند. امي

، خمینـي امـام ) «و امکان نـدارد  ستین زياز ما جا کيچیه ياست و تخلف از حکم ملت برا

https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini
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عنوان عنصر فعـال در  رور  دارد تا نقش مردم در کنار حکومت بهضرو، ازاين ؛(704 :7971

 ي فرهنگي جمهوري اسالمي شناسايي شود.گذارسیاست فرايند

سوي به هدايت تکويني و تشريعي انبیا و ائمه تحتدر عین حال از آغاز خلقت، مؤمنان 

ـَُمنَّ  ةبراساس آية شريفاند و صراط مستقیم هدايت شده ـُِريُد أَن   ِعُسوا ِف  َو تُض  َ  َعََل الَِّذيَن اس  ِ  األ  ر 

ُْ ال واِرثنِيَ  َعَلُه ـَج  ةا َو ْ  َأئِمَّ َعَلُه ـَج   انيشوایو آنان را پ میمنّت نه نیبر مستضعفان زم میخواهيما م؛ َو

اين تکوين عالم است که مؤمنان مسلط بر زمین  .(4 ،)قصص میقرار ده نیزم يو وارثان رو

ترين اساسيمردم )مؤمنان( در حکومت اسالمي بايد ـ در قالب امام و امت ـ  رو،ازاين شوند؛

 ايفا کنند. ،کفار ةدر تحق  حکومت ح  و از بین بردن سلطنقش را 

سبیل که به دنبال نفي و نهـي هرگونـه تسـلط کفـار بـر مؤمنـان و       بدين سبب قاعدة نفي

عـد تشـريعي   ب هم عد تکويني و ب  مه آنهاست، حقیقتي است که از ديدگاه امام خمیني ةجامع

عـد تشـريعي   شـده از جانـب خداونـد و ب    داللت بر نظام طراحـي  ،عد تکويني. ب شودرا شامل مي

شده از سـوي  آنها را با نظام طراحي ةهايي است که وضعیت مؤمنان و جامعشامل دستورالعمل

منـد اقـداماتي اسـت تـا     کند؛ اما تحق  حقیقت نظام تکـويني نیاز خداوند منطب  و سازگار مي

عد تشريعي اسالمي از طري  ب  ةظهور يابد و اين اقداما  بايد از سوي حکومت و مردم در جامع

عد تکـويني  عد تشريعي، ب ي فرهنگي صحیح در ب گذارسیاست ةواسطبه ،محق  شود. درحقیقت

رهنگـي  ي فگـذار سیاسـت  از طرفـي  و شودنظام تشريعي محق  مي يسبیل در پرتونفي ةقاعد

 عد تشريعي از دو جنبه قابل بحر است:  صحیح در ب 

 ي ايجابي گذارسياست . جنبة اول:1ـ3ـ2

ي دقی  و اصالح جزئیا  گذارسیاست اين جنبه آن است تا از طري  ةوظیف

به اسالمي  ةاي عمل شود که جامعگونهمتناسب با شرع مقدس اسالم، به يهاسیاست

شوند؛ در اين جنبه هم حکومت و هم مردم )مؤمنان(  سمتي نرود که کفار بر آن مسلط

ي در آن بیشتر بر گذارسیاست هايي برعهده دارند ونقش ،در جمهوري اسالمي

رويکردهاي ايجابي متمرکز است و نوعي همسويي در جهت ايستادگي دربرابر استکبار 

د تا با شوکند و باعر ميهاي مختلف فرهنگي ايجاد ميجهاني در اقداما  سازمان

هاي اجتماعي و فرهن  ـ يعني کفار ـ ساير ويژگي ةترين تهديد در عرصشناسايي اصلي

تنوع فرهنگي، تنوع قومي ـ محلي، همسايگي با جمله سیاسي در ايران اسالمي از

و توسعة عنوان يک فرصت و ابزار مفید در جهت تقويت هاي مختلف اسالمي و... بهکشور



 (سبيل )با تأکيد بر آراء امام خمينيبر نق، قاعده نفيسياستگذاري فرهنگي مبتني

 

31 

 ةقي شوند و درواقع بناي آن بر اقداما  تربیتي و هدايتي حوزفرهنگي ملي و اسالمي تل

 فرهن  استوار است.

 از:  اند عبار تواند انجام دهد ازجمله اقداماتي که حکومت اسالمي در اين زمینه مي

 صیتشخ ـ مشخص کردن و تقويت نهادي مستقل ـ يا در صور  نیاز ايجاد آن ـ براي

 نظار  و انطباق ةهاي مختلف که وظیفالمي در حوزهاس ةي بر جامعفرهنگ ةو سلط لیسب

ي فرهنگي کشور با رويکردي سیستمي و يکپارچه جهت اصالح حرکت فرهنگي هاسیاست

 ةاين وظیفه از لحاظ قانوني در حال حاضر برعهد ةدار باشد )بخش عمدجامعه را عهده

 شوراي عالي انقالب فرهنگي است(؛

چـارچوب   ةبا ارائـ  گذارسیاست گي نهادهاي مختلفي فرهنهاسیاست بخشي بهـ وحد 

 سبیل؛براساس قاعدة نفيمقتضي 

فرهنگـي از طريـ     ةسبیل به جامعه در عرصـ سازي براي شناساندن قاعدة نفيـ فرهن 

 فعالیت در سطوح خانواده، مدرسه، مراکز آموزشي، رسانه و...؛

ي بـا  المللـ بـین  اي ونطقـه سیس نهـاد يـا نهادهـايي در سـطوح م    أـ اقدام به تشکیل و ت

ي مشترک فرهنگي با همکـاري  هاسیاست تدوين ةعضويت فعال کشورهاي اسالمي در زمین

اي و فرامنطقه و در راستاي ايجاد ابزارهـاي  هاي منطقههمکاري ةکشورهاي اسالمي، در ساي

سبیل کفار بر جوامع اسالمي و ايجاد نوعي قطـب فرهنگـي بـا محوريـت     سیاستي براي نفي

 هاي اسالمي در جهان.ارزش

سبیل وظايفي برعهده دارند کـه  همچنین مردم هم از نظر ايجابي براي تحق  قاعدة نفي

 از:  اند عبار آنها برخي 

سبیل کفار در قواي مقننه و مجريه بـراي تـدوين و   ـ انتخاب افراد مؤمن و معتقد به نفي

 سبیل؛بر قاعدة نفياجراي قوانین مبتني

مشـارکت فعـال در مجـامع و    با  ،هاسیاست و مجريان انگذارسیاست دن بهرسان يارـ ي

حرکت جامعـه در  منجر به ثبا   که ازجمله شرکت در راهپیمايي، انتخابا  و...هايي فعالیت

 شود؛سبیل کفار ميراستاي نفي

حیـا  اجتمـاعي و    درکفـار   ةسـلط  ةتوانـد زمینـ  ها و اقـداماتي کـه مـي   ـ اجتناب از فعالیت

 ةحکومت اسالمي تشخیص بسیاري از مصادي  را بـه مـردم جامعـ   زيرا  ؛کندهنگي را فراهم ميفر

 ؛خود مکلف است ةبرعهد ،توجه به مصداق ،اسالمي واگذار کرده و بنابر فتواي امام خمیني
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ي گـذار سیاسـت  عـد ايجـابي  براي تحقـ  ب   ،با رويکرد تربیتي و پیشگیرانهمعروف امربهـ 

 .است سبیلقاعدة نفي در راستايفرهنگي 

 ي سلبيگذارسياست . جبنة دوم:2ـ3ـ2

ان بـا  گـذار سیاسـت  اسالمي آن اسـت کـه   ةي فرهنگي در جامعگذارسیاست ديگر ةجنب

ي فرهنگـي بـا رويکـرد ايجـابي و     هاسیاست وضعبر افزون در جامعه،مؤمنان  مشارکت فعال

هاست و ايجاد استقالل از وابستگيتربیتي، از طري  اقداما  سلبي که در راستاي رفع موانع 

اسالمي از کفار تـالش کننـد و اقـداماتي در راسـتاي      ةبراي ايجاد و گسترش استقالل جامع

ي با رويکرد سلبي انجام دهند؛ گذارسیاست سبیل درتکويني نفي ةرفع موانع براي بروز جنب

ين حقیقـت نباشـد،   يک حقیقت و تکوين است و اگر مانعي در راه ا ،کفار ةچراکه عدم سلط

 کـه شـود  مـي  بیـان  است که در رابطه با جهـاد  يالگوي اي ندارند. اين الگو مطاب کفار سلطه

 بـه آن  پیـام  و ايمـان  تا است موانع برداشتن براي بلکه نیست مردم کردنمؤمن  براي جهاد

 (.7990برسد )شاهرودي و همکاران،  مردم

حـ  را در عـالم منتشـر     نيـ شـر کننـد. د  را در عالم منت دیبود که توح نيا يمقصد اصل

 ، ،7971امـام خمینـي  . )دیبرداشت تا به مقصد رس ديمانع را با نيکنند. آنها مانع بودند... ا

 (57: 1ج

کـه   شـده مرتفع نشوند، باعر ظهور تصوري ناشايست در جامعـه  که درصورتي اين موانع

تصـور،  و ايـن   دهـد مي وقهاي آن سزور به سمت ح  و ارزشمردم را به ،حاکمیت اسالمي

هـا در ذهـن مـردم    شرايطي کـه واقعیـت   ايجاد و شانمردم از حال فطريخارج شدن  باعر

رو، ازايـن  اسالمي فـراهم آيـد؛   ةکفار بر جامعسلطة مسیر تاآنجاکه  لوه کردهقلب ج صور به

 زدوده شـود، مـردم عـادي نیـز     ،عمل شود کـه موانـع حـ    اي گونهبهاسالمي  ةاگر در جامع

را خواهنـد پـذيرفت و   مؤمنـان   ةو قوانین جامعـ  هاسیاست بر فطر  مشترک انساني،مبتني

 .آيددست ميبهسبیل با نصر  الهي نفي ةتکويني قاعد ةجنب

 عـد سـلبي  ب  درحکومـت اسـالمي    عملـي  اقـداما   ،با نگاه جامع به سیره و کالم امـام 

ابعاد فرهنگي اسالم در جامعه را  و تکوين قتیحقبراي نمايان شدن ي فرهنگي گذارسیاست

 :  بندي کردتوان به شکل زير دستهمي
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 ناپذیری اسالمسازی شکستالف( گفتمان

معطوف به  ديبا عد سلبيي فرهنگي جمهوري اسالمي در ب گذارسیاست ةفیوظ ترينمهم

 همچنـین شناسـاندن  بـر نظـام خلقـت و     اکمقواعـد حـ  به  بخشي نسبتگري و آگاهيروشن

ح   ةپیروزي نهايي ح  در مبارزو مؤمنان  سبیل کفار برنفيخصوص به تکوين المع  يحقا

مردم براي همراهي بـا حکومـت اسـالمي در تحقـ       ةباور و اراد ةو توسع مردم يو باطل برا

 (.74ـ02: 7910نیا، هاي انقالب اسالمي باشد )عیسيآرمان

نیازمنـد مقـدما  و لـوازمي     ناپذيري اسالم در کـالم امـام  البته تحق  گفتمان شکست

سـبیل  نباشـند، نفـي   اگراست که  اطاعت از قوانین الهي و اتحاد ،پايبندي به مذهبهمچون 

امکان رفع موانـع وجـود نخواهـد     ،محق  نخواهد شد و درواقعمؤمنان  کفار و پیروزي نهايي

 اند:فرموده مزبوردربارة مقدما   . امام خمینيداشت

در عمـ  جـان آن ملـت     شهيز چنگال استعمار، مذهب است که را يهر ملت ييراه رهاـ 

 .(529: 9ج،  ،7971امام خمینيدارد )

 ایاست که توسط انب ياله نیسعاد  و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانـ 

 ريدربرابر سـا  میاو و تسل يبه بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزاد

کـه   گـران ياسار  و دربرابر د يرهایبندها و زنج نيا هیعل ديانسان با ن،يست و بنابرااهانسان

و  میتسـل  يخود را آزاد سـازد تـا همگـ    ةکند و خود و جامع امیق ،کننددعو  مي ر به اسا

و  يهـاي اسـتبداد  قـدر   هیما عل يجهت است که مبارزا  اجتماع نيخدا باشند و از ا ةبند

 .(911 :4ج ،هماند )شوآغاز مي ياستعمار

 توانديبه شما نم يکشور چیه دیو اگر متحد باش دیشما با هم متحد باش ديگوياسالم م

 .(549 :74ج، همان) کند يتعد

 یشناسدشمن ب(

 يضـعف عمـوم   عـد سـلبي،  ي در ب اسـالم  فرهنگي جمهـوري  يگذارسیاست از مشکال 

از نگـاه مـردم اسـت.     حیح درکه مانعي براي شـناخت راه صـ   استشناسي جامعه در دشمن

 کـه طـوري اسـت بـه  در جامعـه   ياز تهاجم فرهنگـ  مصادي  بارز اين ضعف، عدم درک دقی 

مبنـاي   کـه بـر  درحـالي  .ننـد یبيم يرا عاد فرهنگي کشور ةصحن ابعاد ةمردم همبخشي از 

 بايـد  ياسـ یس يو خطـر عمـده را در مراحـل گونـاگون زنـدگ      ي، دشـمن اصـل  امام ةانديش

و هـاي دشـمن همـت گماشـت     سـه یها و دسو متناسب با آن، به مقابله با توطئه بازشناخت
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گرفتـار شـد،    يدشـمن اصـل   يو فراموش يو فرع ياهیبه مسائل حاش تیدر دام مشغول نبايد

 ةو امکانـا  جبهـ   رویـ ن تـأمین  و اعتماد و مراکز و منـابع  تکاها و نقاط درخور اگاههیبلکه تک

 يدرسـت آن امکانـا  بـه   يشـناخت و از تمـام   يخوبله با دشمن، بهاسالم و انقالب را در مقاب

  .(72: 7، ج7971)رجبي،  جست بهره

 د،یدشمنانتان را بشناسـ  ديبا ،دیمتوجه باش ديافرمايند: بدر اين رابطه مي امام خمیني

 (.509: 72ج، ، 7971ينیخم امام) دیدفعش کنيد تواننمي دینشناس اگر

 : کنندبیان ميو در اين رابطه کرده منان را نیز مشخص ايشان همچنین مصداق دش

خوبي بدانند که دشمن اصلي اسـالم و  همسلمانان، از هر ملت و مذهب که هستند، بايد ب

فاسـدش اسـرائیل    ةها، خصوصـاً آمريکـا و ولیـد   ، ابرقدر الشأنقرآن کريم و پیامبر عظیم

 (.21: 79، جانهم) انداست که چشم طمع به کشورهاي اسالمي دوخته

 ازمنکرنهی ج(

حکومت اسالمي، مردم )مـؤمنین( نیـز   بر افزون ي فرهنگي،گذارسیاست سلبي ةدر جنب

معنـاي  ازمنکر بـه نهي ازمنکرا  در جامعه است؛نهي ،ترين آنوظايفي برعهده دارند که مهم

که بـا   ديآيم دماربه اسالم و از واجبا  آن نياز دستورا  مهم دو  بودهاز مفاسد  يریجلوگ

 .يابـد سبیل ظهور مينفي ةعد تکويني قاعدب  رفع موانع و تحق  ةزمین، مردم توسطآن  انجام

تا آنجاست که ايشان تحق  جمهـوري اسـالمي را وابسـته بـه      اهمیت اين امر در کالم امام

 فرمايند:  دانند و در اين رابطه مياين مهم مي

 يخواهـد جمهـور  اسـت و مـي   «ياسـالم  يرجمهو»کند که ادعا مي يکشور کي يوقت

منکـر باشـند.    از يمعروف و نـاه  به مرآافرادش  ةهم ديکشور با نيرا متحقّ  کند، ا ياسالم

ازمنکـر بـر   معروف و نهيامربه م؛يدار فهیها را خودشان رفع بکنند... ما همه امروز وظاعوجاج

 .(509: 79، جهمان) تواجب اس نیمسلم ةهم

بسیار موسع است مؤمنان  م در رابطه با چگونگي و شرايط اين مهم برايالبته رويکرد اما

توجه ويـژه داشـته و    ،بايد براي تحق  صحیح آنمؤمنان  ( و لذا، 7977امام خمیني ر.ک:)

 .دست آورندبهمهار  صحیح را 

 گیرينتیجهبندي و جمع. 6

 ةامعـ ج بـر  دشـمنان  چیرگي و سلطه ،خصوص در ديدگاه امام خمینيبه اسالمي، در فقه
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 .نیسـت  پذيرفتني و ممکن تشريع چه و تکوين نظام در چه نانامسلم بر کفار برتري و اسالمي

گیـري  سـبیل، بحـر شـکل   ي و قاعدة نفـي گذارسیاست هاي ايشان نسبت بهبا بررسي ديدگاه

 گیرد.  ي فرهنگي شکل ميگذارسیاست سبیل درابعاد تشريعي و تکويني قاعدة نفي

عد تشـريعي  سبیل کفار بر ب ها براي تحق  نفييگذارسیاست گرچه ،امامنگاه بر اساس 

ي هـا سیاسـت  سـازي تـوان بـا وضـع و پیـاده    ي فرهنگي ميگذارسیاست استوار است، اما در

، دسـت يافـت.   داردعد تکـويني کـه اثربخشـي بیشـتري     عد تشريعي، به تحق  ب مناسب در ب 

عـد تشـريعي صـور     تکیـه بـر اقـداما  ب    عد تکويني بـا  ي فرهنگي در ب گذارسیاست درواقع

ايجـابي و سـلبي    ةکـه شـامل دو جنبـ   عد تشـريعي  بايد اقداما  الزم در ب رو، ازاين گیرد؛مي

 .کردصور  توأمان به آنها توجه به بايدو محق  شود  ،است

محور اصلي اقداما  حکومت اسالمي بـر گسـترش اقـداما  تربیتـي و      ،ايجابي ةدر جنب

حکومـت   بايـد است که از تسلط کفار جلوگیري کنـد و در ايـن راسـتا    يي هاسیاست ةتوسع

ي فرهنگـي،  هـا سیاسـت  بخشـي بـه  هـاي الزم جهـت نهادسـازي، وحـد     اسالمي ظرفیـت 

عد ايجابي قـرار دهـد. همچنـین    هاي فراملي را در دستور کار تحق  ب سازي و فعالیتفرهن 

گـام   وسـیله بدينتا  کنند انتخابصالح  قانونگذاران و مجريان بايستمي مردم در اين زمینه

 بايـد ؛ از ديگر اقـداماتي کـه مـردم    گرددکفار و وابستگان به آنها فراهم  ةاصلي در عدم سلط

کفار بـر آنهـا و    ةيافتايمان شخصي براي عدم تسلط فرهن  تبرج ةن همت گمارند، توسعداب

 معروف در جامعه است.همچنین امربه

فرهنگي، محوريت بايد بر رفع موانع وابستگي باشد که ايـن   يگذارسیاست عد سلبيدر ب 

شناسـي از سـوي   دشـمن  ،ناپذيري اسالمسازي شکست، بايد با گفتمانمهم از ديدگاه امام

 گردد.مياسالمي محق   ةمردم )مؤمنین( در جامع توسطازمنکر حکومت اسالمي و نهي

ي فرهنگـي،  گـذار سیاسـت  ل درسـبی نفي ةهاي ايجابي و سلبي قاعدتحق  توأمان جنبه

اسالمي مسـتح    ةجامع ،آن ةواسطشود که بهسبیل ميتکويني نفي ةجنب پیدايشمنجر به 

 ها محق  خواهد شد.  يگذارسیاست ةنتیج در نصر  الهي شده و جهشي اثربخش
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 امام خمیني ةيشسبیل بر مبناي اندنفي ةبر قاعدچارچوب سیاستگذاري فرهنگي مبتني ـ7شکل 

 سـبیل آن اسـت کـه   نفـي  ةعـد تکـويني قاعـد   بـاور بـه ب   دستاوردهاي همچنین از ديگر 

بر اينکه امکـان تسـلط   سبیل مبنينفي ةان به تکوين قاعدگذارسیاست باور مردم و ةواسطبه

 هاي انقـالب ، امیدوارانه و مطاب  با آرمانيي جسورانههاسیاست وجود ندارد،مؤمنان  کفار بر

 امید و بـاور نسـبت بـه پیـروزي مـؤمنین،      ةواسطبهحال اسالمي تدوين خواهد شد و درعین

شـونده از ترکیـب   اي خودتقويـت و منجـر بـه ايجـاد چرخـه     شـود ميتر اجراي آنها اثربخش

 عد تشريعي خواهد شد.هاي ايجابي و سلبي ب تکويني براي تقويت جنبه ةجنب همزمان

بستر انقالب  متعددي از رويدادهاي اجتماعي ـ فرهنگيِعد تکويني در موارد تحق  ب 

 ةچهار دهه از عمر انقالب اسالمي و با وجود هم با گذشت کهطوريبهاسالمي نمايان است، 

و ثمردهي اقداما   دهدمي به حرکت خود ادامه اسالمي انقالب اي غرب،پروپاگانداي رسانه

 ةواسطتشريعي صِرف محق  نشده بلکه بهي گذارسیاست در بستر انقالب اسالمي هرگز با

توان به سبیل در جامعه بوده است. از مصادي  اين مسئله ميعد تکويني قاعدة نفيب 

هاي ، مراسم تشییع شهدا، راهپیمايي7911 دي 9هاي متعددي از قبیل راهپیمايي اهلليوم

تحق  نصر  

الهي و تجلي حقیقت 

 سبیلنفي

 ول:ا ةمرحل
 عد تشریعیبُ

 دوم: ةمرحل
 عد تکوینیبُ

 سوم: ةمرحل
 سبیلتحقق حقیقت نفی

جنبة ایجابی 

سیاستگذاري در 

راستاي تربیت و 

 هدايت

جنبة سلبی 
سیاستگذاري در 

 راستاي رفع موانع

تکويني  ةظهور جنب

سیاستگذاري در 

 جامعه
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 و فار بر مؤمنینتکويني بودن عدم تسلط ک ةواسطبهمردم اشاره کرد که  بهمن و... 22

 که عدم اقدام بهاند. درحاليبرده بین از را کفار بساط و حضور يافته ،نصر  الهي

هاي هاي متعددي از زمینهي تشريعي در ابعاد سلبي براي رفع موانع در بخشگذارسیاست

سبیل مرتفع عد تکويني نفيراه ب  باعر شده تا موانع موجود بر سرِ ،فرهنگي ـ اجتماعي

 نباشد.پیروز ها د و کشور در برخي زمینهنشون
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