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بررسی ابعاد فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب با قاعده نفی سبیل
*

عقیل یوسفی زارمی* مریم طوسی
چکیده
بیانیه گام دوم انقلاب باا هاف
بیشک فقدات ا

تبیای چشا انفاز چهلسااهه دوم انقلااب تافو و ابلاار گدد اف

بیانیه مبتنی بد مبانی قدآنی است و اگد بخواهف ا بیانیه مبتنی بد دادههاا قادآو و

سنت مورد بدرسی قدارگیدد ،کی از موارد آو بدرسای آو باا قواعاف فقهای اسات و باه مناسابت رو
حاک بد ا

بیانیه از جمله ا قواعف« ،قاعفه نفی سبیل» است؛ چدا که استناد مسائل و مباحث سیاسای

و اجتماعی و فدهنگی و به ا قاعفه و د گد قواعف با توجه به منشأ وحیانی بودو آنها موجب اطمیناو
خاطد خواهف شف ا قاعفه به طور مستقی بدگدفته از آ ات و روا ات است و میتاواو ابعااد مختلا
بیانیه از جمله ابعاد فدهنگی آو را با آو مورد بدرسی قدار داد تحقیق حاضد با روش توصیفی-تحلیلای
و با اسناد کتابخانها در پی آو است تا با استناد به «قاعفه نفی سبیل» هدگونه تسلط و بدتد بیگانگااو
در ابعاد فدهنگی بیانیه گام دوم را مورد تحلیل قدار دهف افتهها مبی ا حقیقت است کاه :اوهااً رهباد
معظ انقلاب با ظدافت تمام ،در ابعاد مختل

بیانیه ،از جمله ابعاد فدهنگی به ا قاعفه پا بناف بودهاناف

ثانیاً ،با بهدهگید از مبانی ،اصول و قاعفه ااد شافه در صافد نفای هدگوناه تسالط بیگانگااو در ابعااد
فدهنگی جامعه اسلامی همچوو عل و دانش ،رسانه و سبک زنفگی بودهاناف بهگوناها کاه اگاد ا ا
حساسیتها ،دقتها و پا بنف ها به مبانی ،اصول و قواعف اسلام و انقلابی نبود ،پیامفها جبداوناپذ د
متوجه آتیه انقلاب و جامعه اسلامی و انقلابی ا داو میبود
واژگان کلیدی :فدهنگ ،بیانیه گام دوم انقلاب ،قواعف فقهی ،قاعفه نفی سبیل

* دانشجو دکتد قدآو و مستشدقاو ،جامعه اهمصطفی ،مجتمع آموزش عاهی قدآو و حف ث (نو سنفه مسئول):
ayosefi0811@yahoo.com.
* طلبه سطح سه ،جامعه اهزهدا (سلام اهله علیها) ،تخصصی فقه و اصولmt0732@yahoo.com :
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مقدمه
در رابطه با میزاو ارتباط کشورها و حکومتها در طول تار خ د فگاهها مختلفی وجود
داشته است ا

د فگاهها درباره نوع ارتباط حکومت و نظام انقلابی و اسلامی حاک

اختلا

بد ا داو با د گد حکومتها و کشور نیز وجود داشته و دارد در طول چهل سال گذشته موافقاو
و مخاهفاو ،درباره اصلِ ا

ارتباط و ا چگونگی و حف و انفازه آو د فگاهها متفاوتی داشته

و ابداز کددهانف که اهبته سزاوار کنکاش و بدرسی علمی است بیانات و تداث به جا مانفه از
معمار انقلاب اسلامی ا داو ،عنی حضدت امام خمینی رضواواهله علیه و نیز بیانات و
موضعگید ها خل
شفا

صاهح ا شاو مقام معظ رهبد حفظه اهله ،حاو رو کدد و د فگاه

و روشنی است ا

د فگاه روش میتوانف چدار راه کسانی باشف که در ا

حوزه به

دنبال راه درست ارتباط با بیگانگاو میباشنف
در ا

میاو ،بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که به عنواو دکتد

ساهه دوم میباشف ،طبیعتاً به همه ابعاد انقلاب ،از جمله سیاستها
چگونگی ارتباط با بیگانگاو ورود داشته است بدرسی علمی ا

جمله ا

کلی در زمینه نوع و

بیانیه که کی از مه تد

اسناد باهادستی نظام جمهور اسلامی ا داو میباشف بد صاحب نظداو ا
بدرسیها علمی ،مطاهعه تطبیقی در ارتباط با ا

ا

انقلاب بدا چهل

حوزه فدض است از

بیانیه و اصول و قواعف د نی است

نوشتار حاضد متکفل بدرسی و تطبیق ابعاد فدهنگی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با «قاعفه نفی
سبیل» است هف  ،بدرسی ا

مسئله است که ،مقام معظ رهبد به عنواو سکاودار کشتی

انقلاب در در ا پدتلاط عصد حاضد ،چگونه با بهدهگید از قاعفه فقهی نفی سبیل ،راه نفوذ
بیگانگاو در ارکاو ا

نظام مقفس اسلامی ،به و ژه در ابعاد فدهنگی آو را سف کدده است

بهگونها که ه نظام اسلامی در چارچوب مبانی و اصول پذ دفته شفه اسلام و راهبددها
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حکمت ،عزت و مصلحت ،با نظامها بی اهملل تعامل داشته و از آو سود ببدد و ه استقلال
نظام ،به و ژه در ابعاد اد شفه محفوظ بمانف
قاعفه «نفی سبیل» ک اصل پذ دفته شفه نزد انف شمنفاو بزرگ به و ژه فقیهاو و
اصوهیوو و مفسداو گداوقفر در معار

اسلامی است ا

قاعفه مبتنی بد دو منبع غنی آ ات

شد فه قدآو و سنت معتبد بوده و بدرسی تطبیقی ابعاد فدهنگی بیانیه گام دوم با ا

قاعفه و

میزاو دهاهت قاعفه فقهی مذکور در ا

ابعاد ،گامی در جهت شناسا ی نقاط قوت بیانیه و

معدفی آو به انف شمنفاو و محققاو در ا

حوزه مطاهعاتی و نیز زمامفاراو و کارگزاراو نظام

اسلامی است به همی منظور ،ابتفا به بدرسی قاعفه نفی سبیل و طد د فگاهها درباره آو
خواهی پدداخت و سپس ابعاد فدهنگی بیانیه گام دوم را بد اساس آو قاعفه مورد بدرسی قدار
خواهی داد
پیشینه پژوهش
 1کتاب «بدرسی مبانی فقهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» که نو سنفه آو هاد
خوشنود

و سیف محمف حیفر

خورمیز

میباشنف و انتشارات مصبا انف شه

وابسته به دانشکفه شهیف محلاتی سپاه پاسفاراو به چاپ آو پدداخته است در ا
کتاب مبانی ر شها بیانیه ،فقه و اخلاق ،فقه و اقتصاد ،مبانی فقهی عفم تسلط کفار،
م بانی فقهی عفاهت و مبارزه با فساد و مبانی فقهی سبک زنفگی مطد شفه و در آو
به بدسی تطبیقی ابعاد فدهنگی بیانیه باقاعفه نفی سبیل پدداخته نشفه است
 2مقاهه «بدرسی بیانیه گام دوم انقلاب بد اساس قاعفه نفی سبیل» که نو سنفه آو آقا
محمف کاکاونف میباشف و در کنفدانس ملی مؤهفهها تمفو ساز در بیانیه گام دوم
اراده شف در ا

مقاهه با توجه به قاعفه نفی سبیل به بدسی مباحثی چوو رو پا

خود ا ستادو ،عزت ا داو و ا دانی ،عفم میل و اعتماد به غدب و نفاشت رابطه
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صمیمانه با غدب پدداخته شف و بحثی از مباحث فدهنگی بیانیه در آو صورت نگدفته
است
مفهوم شناسی
 -1فرهنگ

فدهنگ به معنا «عل  ،دانش ،ادب ،معدفت و تعلای و تدبیات» (عمیاف :1831 ،ج  ،2ص
 )1381و همچنی به معنا «نیکو ی تدبیت و پدورش ،بزرگی و عظمت و بزرگوار  ،داناش و
حکمت و هند ،عل و معدفت» (نفیسی )2332/4 :1813 ،تعد
جامعه شناساو تعار

شفه است

بسیار از مفهوم فدهنگ ارائه دادهانف اوهی بار «ادوارد تا لد»

انگلیسی فدهنگ را «مجموعه پیچیفه و به ه پیوستها از دانش اعتقادات ،قوانی  ،هند ،آداب
و رسوم و عادات و تمام آنچه فدد به عنواو عضو از جامعه از اجتماع افداد خود میگیدد»
تعد

کدده و «بواس» فدهنگ را «آو دسته از رفتارها مشتدک بی گدوهی از انساوها که از

نسلی به نسل د گد و از جامعها به جامعه د گد قابلیت انتقال دارد» تعد

نمود و «ما دس»

«چیز را که از گذشته آدمیاو باز مانفه ،در حال حاضد ا شاو به آو عمل میکنف و آ نفه خود
را شکل میدهف» فدهنگ نامیفه است» (صفاقتی فدد :1831،ص  )28بد ا اساس ،فدهنگ از
نگاه جامعه شناساو ،شامل تمام اعتقادات ،عل  ،هند ،آداب و رسوم ،رفتارها مشتدک ،و
در هد جامعها میشود
-2قاعده فقهی

قاعفه فقهی ا قاعفه فقیه ،عبارت است از ک حک کلىِ که در همه ابواب گوناگوو
فقه جار است و به تعبید د گد ،مقصود از قواعف فقهیه ،آو دسته از احکام کلی است که در
ابواب گوناگوو فقهی و موضوعات فقهی جار و منشأ استنباط احکام جزئی است به اعتقاد
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مدحوم شیخ انصار  ،قاعفه فقهی بدخلا

قاعفه اصوهی ،مختص مجهف نبوده و اجدا آو

مشتدک بی مجتهف و مقلف است (شیخ انصار /ج /2ص )344
-3بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب ،نوشتار با عنواو بیانیه است که از سو رهبد معظ انقلاب اسلامی
ا داو حضدت آ ه اهله اهعظمی امام خامنها حفظه اهله ،به مناسبت چهلمی ساهگدد پیدوز
انقلاب اسلامی ا داو به رهبد حضدت امام خمینی رضواواهله علیه در تار خ  22بهم 1832
بیانیه با تأکیف بد استمدار راه انقلاب اسلامی ا داو در سال  ،1832به

صادر گدد ف ا شاو در ا

جهاد

تبیی دستاوردها چهل سال گذشته میپددازنف رهبد معظ انقلاب در ا

بیانیه با هف

بزرگ بدا ساخت ا داو اسلامی توصیهها ی را خطاب به قشدها مختل

جامعه انقلابی ا داو،

به و ژه جواناو بیاو فدمودنف
بررسی قاعده نفی سبیل
قاعفه نفی سبیل ،از جمله قواعف است که فقها با تمسک به آو به استنباط حک و افتا
اقفام میکننف خود ا

قاعفه مه  ،با استفاده از مجموعها از آ ات شد فه قدآو و روا ات

معصومی سلاماهله علیه قابل اثبات و استفاده است از آنجا که با بدرسی ادهه ا قاعفه مداد از
آو روش خواهف شف ،ابتفا به بیاو ادهه اثبات قاعفه خواهی پدداخت
ادله قاعده
-1مستند قرآنی

خفاونف متعال در قدآو کد

در رابطه با تسلط و بدتد کافداو بد مؤمناو میفدما نف:

ُ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ
َّ َّ
َّ
ُ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ
ِرينَنصيبََقالواََأَ
كانَل ِلكاف َ
اللِ ََّقالواََأَلمََنكنََمعكمََ ََّوَإِنََ َ
ِنَ َ
كانَلكمََفتحََم ََّ
ونَبِكمََفإِنََ َ
ذينَيتربص َ
«ال َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ ُ
َّ
ِرينَ
الل ََّل ِلكاف ََّ
ل َ َُ
الل ََّيحك َُم َبينكمَ َيو َم َالقِيام َِة َ ََّو َلنَ َيجع َ
ِنين َف َُ
ِن َالمؤم ََّ
لمَ َنستح ِوذَ َعليكمَ َ ََّو َنمنعكمَ َم َ
َّ َّ
ُ
ِنين َ َّسبيلاَ» (نساء)141/؛ «منافقاو همانها هستنف که پیوسته انتظار مىکشنف و مداقب
على َالمؤم ََّ
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شما هستنف؛ اگد فتح و پیدوزى نصیب شما گددد ،مىگو نف :مگد ما با شما نبود ؟ (پس ما نیز
در افتخارات و غنا شد کی !) «و اگد بهدهاى نصیب کافداو گددد ،به آناو مىگو نف :مگد ما
شما را به مبارزه و عفم تسلی در بدابد مؤمناو ،تشو ق نمىکدد ؟ (پس با شما شد ک خواهی
بود!)» خفاونف در روز رستاخیز ،میاو شما داورى مىکنف؛ و خفاونف هدگز کافداو را بد مؤمناو
سیطده و بدتد نفاده است» (مکارم شیداز  :1828 ،نساء)141 ،
دیدگاهها

بدا توضیح و روشنگد مداد از آ ه ابتفا به بیاو د فگاهها خواهی پدداخت تا مداد از
آ ه روش گددد
الف :دیدگاه علامه طباطبایی (ره)
َّ

َّ

َّ

َّ َّ
ُ
به نظد مدحوم علامه (ره) آ هَّ « :وَلنَيَّج َّعل ُ
ِنينَ َّسبيلاَ» (نساء )141/باه
ينَعلىَالمؤم ََّ
َالل ََّل ِلكاف ِر َ

ا معناست که حک در روز قیامات باه نفاع ماؤمنی اسات و باه ضادر کفاار و هدگاز مطلاب
بدعکس نخواهف شف و ممک است آ ه ه مدبوط به آخدت و ه مدبوط باه دنیاا باشاف ،ز ادا
مؤمنی تا زمانی که ملتزم باه هاوازم ا مااو باشانف باه اذو اههای همیشاه پیادوز و غاهاب خواهناف
َّ

َّ

َّ

َّ

َّ َّ
ُ
ُ َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ
َّ
َِ،وَلنََيَّج َّعل ُ
ِيامة َّ
ينَ َّسبِيلا» خطاب «ک » در
ينَعلىَالمؤ ِمن ِ ََّ
َالل ََّل ِلكاف ِِر َ
الل ََّيحك ُمَبينكمَيومَالق
بود «ف

ا جمله متوجه مؤمنی است ،هدچنف که پاد آو مناافقی و کفاار را نیاز ماىگیادد و اماا ا نکاه
فدمود :و خفاى تعاهى هدگز کفار را ما فوق مؤمنی و مسلط بد آناو قدار نمىدهف ،معنا ش ا ا
است که حک از امدوز به نفع مؤمنی و علیه کافداو است و تا ابف نیز چنی خواهف بود و هدگاز
به عکس نمىشود و ا خود اعلامى است به منافقی که د گد بداى ابف از ا نکه به هاف

شاوم

خود بدسنف مأ وس باشنف و به حکا ا ا آ اه در هماه دورههاا باهارخده فاتح و فیادوزى از آو
مؤمنی و علیه کافداو خواهف بود
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احتمال ه دارد که نفى سبیل اع از تسلط در دنیا باشف عنى منظور ا باشف که کفار ناه
در دنیا مسلط بد مؤمنی مىشونف و نه در آخدت ،و ماؤمنی باه اذو خافا دائمااً غاهباناف ،اهبتاه
مادام که ملتزم به هوازم ا ماو خود باشنف ،ه چناو که در جاى د گد ا وعفه را صاد حاً داده
است» (طباطبا ی :1412،جلف  ،3ص )111
ب :دیدگاه آیتالله مکارم شیرازی

َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
ُ
ين َ َّسبِيلا»؛ را صدفاً عفم
ين َعلى َالمؤمِن ِ ََّ
الل ََّل ِلكاف ِِر َ
ل َ َُ
حضدت آ تاهله مکارم آ هََّ « :و َلنَ َيجع َ

پیدوزى و تسلط کفار از نظد منطق بد افداد با ا ماو و ا پیدوز ها

نظامى و ماننف آو

نمیداننف بلکه معتقفنف کلمه «سبیلاً» به اصطلا ادبیات عدب از قبیل نکده در سیاق نفى است و
معنى عموم را میرسانف بد ا

اساس کافداو نه تنها از نظد منطق و گفتار و ا از نظد نظامى،

بلکه علاوه بد آو ،از بعف سیاسى ،اجتماعی ،فدهنگى ،هند  ،اقتصادى و خلاصه از هیچ نظد بد
مؤمنی  ،چیدگی و سیطده نخواهنف شف
اهبته اگد اکنوو و در عصد حاضد شاهف پیدوزى و تسلط آنها بد مسلماناو و بلاد اسلامی در
میفاوها مختل

هستی به خاطد آو است که بسیارى از مسلماناو مؤمناو واقعى نیستنف و راه

و رس ا ماو و وظائ

و مسئوهیتها و رساهتها خو ش را به کلى فداموش کددهانف ،نه

خبدى از اتحاد و اخوت اسلامى در میاو آناو است و نه جهاد به معنى واقعى کلمه انجام
میدهنف ،و نه عل و آگاهى هازم را که اسلام آو را از هحظه توهف تا هحظه مدگ بد همه هازم
شمدده است دارنف ،و چوو چناننف طبعاً چنیننف! جمعى از فقهاء در مسائل مختل

به ا

آه

بداى عفم تسلط کفار بد مؤمناو از نظد حقوقى و حکمى استفهال کددهانف و با توجه به
عمومیتى که در آ ه د فه میشود ا

توسعه ز اد بعیف به نظد نمیرسف (مکارم شیداز :1824،

ج  ،4ص )121
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ج :دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حضدت امام رضواواهله علیه علاوه بد نگاه فقهی به قاعفه نفی سبیل ،نگاه سیاسی و
حکومتی نیز به آو دارنف و ا

َّ

قاعفه را کی از قواعف مه استنباط آموزهها سیاسی اسلام
َّ

َّ

َّ َّ
َّ َّ
ُ
ُ
ينَ َّسبِيلا»َرا که مستنف اصلی ا
ين َعلى َالمؤ ِمن ِ ََّ
الل ََّل ِلكاف ِِر َ
لَ َ
میداننف ا شاو آ ه شد فهََّ « :و َلنَ َيجع َ

قاعفه است محور و اساس همه آموزهها سیاسی اسلام بد شمددنف از د فگاه حضدت امام
رضواواهله علیه حاکمیت قاعفه نفی سبیل بد رفتار مسلماناو در جوامع اسلامی به ا

معناست

که هد عملی که منجد به تسلط کافد بد مسل شود خواه عمل فدد و شخصی باشف ا جمعی و
عمومی شدع ًا جا ز نبوده و حدام است از د فگاه ا شاو در آ ه شد فه ،مطلق سبیل نفی شفه چه
مدبوط به مقام تکو باشف و چه مدبوط به مقام تشد ع (موسو خمینی :1421 ،ج ،2ص)222
بد اساس د فگاهها
اوهاً ،مه تد

َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
ُ
ين َسبِيلا»،
ين َعلى َالمؤ ِمن ِ َ
الل ََّل ِلكاف ِِر َ
ل َ َُ
بیاو شفه ،آ ه شد فهََّ « :و َلنَ َيجع َ

دهیل اثبات قاعفه نفی سبیل میباشف ثانیاً ،ا

آ ه و نیز قاعفه نفی سبیل بد نفی

هد نوع بدتد و تسلط کافد بد مسلماو در عاه تشد ع و علاوه بد آو در عاه تکو

دهاهت

داشته و بد ا اساس میتواو از آو در عفم جواز هد نوع تسلط کافد بد مسل در عاه تکو و
نیز در حوزهها فدهنگی ،سیاسی ،حاکمیتی ،علمی ،اقتصاد و تمسک جست
 -2مستند روایی

دومی دهیل بدا اثبات قاعفه نفی سبیل روا تی از امام صادق علیهاهسلام است ا شاو از

َّ ُ َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ
ت َلاَ
ار َبِمن ِزل َِة َالمو َ
ام َيعلو َ َو َلا َيعلى َعلي َِه َ َو َالكف َ
پیامبد اکدم (ص) نقل میکننف که فدمودنف« :الإِسل َ
َّ ُ ُ َّ َّ َّ ُ َّ
ون» (اب بابو ه :1418 ،ج ،4ص)884؛ خفاونف هدگز بد [ز او] مؤمناو ،بداى
ون َ ََّو َلا َي ِرث َ
يحجب َ

کافداو راه [تسلطى] قدار نفاده است و کافداو بهمنزهه مددهانف؛ مانع از ارث د گداو نمیشونف و
خودشاو نیز ارث نمیبدنف
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اوهاً ،روا ت از جهت سنف تمام و غید قابل خفشه است ز دا ،هدچنف فاقف سنف است وهی
مشهور و معدو

است (بجنورد  )131/1 :1413 ،چدا که به صورت مدسل نقل شفه است

همچنی مدحوم شیخ صفوق رضواواهله علیه ا

م ها حضده

روا ت را در کتاب شد

اهفقیه نقل کدده است مدحوم صفوق در مقفمه کتاب تذکد داده است که تمام روا ات ا
کتاب معتبد است اهبته اگد کسی احیان ًا نسبت به سنف آو دغفغها داشته باشف ضع

سنف آو

با عمل اصحاب جبداو میشود ز دا جمع کثید از فقها به آو استناد کدده و بد اساس آو
فتو دادهانف (طاهد  :1832،ص 844بجنورد  :1413 ،ج ،1ص )131ثانیاً ،از جهت دهاهت،
عبفاههی معتقف است که «مداد رسول خفا (ص) مقام تشد ع بوده است ،نه مقام اخبار از بدتد
اسلام از جهت حجت و بدهاو بیاو رسول خفا صلیاهله علیه و آهه دال بد ا

است که اسلام و

قوانی آو بهگونها است که در مقام اجدا و عمل با ف علو و بدتد مسلماو بد کافد مداعات
شود و نبا ف عمل و اجدا ا
مسلماو شود بد ا

قوانی سبب فداه شفو زمینه هیچ نوع سلطه و بدتد کافد بد

اساس ،هد عقف ،ا قاع و رابطها که سبب هد نوع بدتد و علو کافد بد

مسلماو باشف ،باطل و اقفام و اهتزام به آو بدا مسلماو حدام است» (عبفاههی :1411 ،ص)114
 -3تناسب حکم و موضوع

کی د گد از ادهه اثبات قاعفه نفی سبیل تناسب حک و موضوع است با ا

توضیح که

َّ
َّ ُ ُ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
ُ
َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ
َّ
للِ ََّالع َِّز َة َ ََّوَ
ن َالأع َُز َمِنها َالأذ َل َ ََّو َ ِ َ
ون َلئِنَ َ َّرجعنا َإِلى َالمدين َِة َليخ ِرج َ
خفاونف در قدآو میفدما نف« :يقول َ
َّ

َّ َّ ُ َّ
ُ
َّ ُ
ُ
ون» (منافقوو :)3 /آنها (پنهانى) مىگو نف اگد به مف نه
ِقينَلاَيعلم َ
ِنَالمناف َ
ِنينَ ََّوَلك َ
ل َِّرسول ِ َِهَ ََّوَل ِلمؤم ََّ

مداجعت کدد اهبته با ف اربابا ِو عزت و ثدوت ( هود او) مسلماناو ذهیل را از شهد بیدوو کننف
و حال آنکه عزت مخصوص خفا و رسول و اهل ا ماو است وهیک منافقاو از ا
نیستنف
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در ا

آ ه شد فه خفاونف عزت را صدفاً به خود و رسول خود و مؤمنی نسبت داده و از

د گداو نفی کدده است در ا

صورت چگونه ممک است خفاونف حکمی را جعل ،تشد ع و

ا امضاء کنف که سبب بدتد کافد بد مؤم و مسل شود!
به بیاو مدحوم آ ه اهله فاضل هنکدانی ،از د فگاه فقها ،چنی استفهاهی از باب عمل به ظ
نبوده بلکه از باب تنقیح مناط قطعی است و باهاتد از آو ،به طور مستقی از ادهه هفظیه به دست
میآ ف (فاضل هنکدانی :1838،ص )241بنابدا  ،تناسب حک و موضوع ،با توضیحی که داده
شف ،دهاهتی قو بدا اثبات قواعف ماننف قاعفه نفی سبیل خواهف داشت
 -4اجماع

چهارمی دهیل در جهت اثبات «قاعفه نفی سبیل» اجماع است همه فقها اجماعا بد ا امد
مه اتفاق نظد دارنف که در اسلام هیچ حکمی نبا ف موجب هد نوع بدتد و تسلط کافد بد
مسلماو شود (بجنورد  :1822 ،ص)131
از مجموع آنچه در رابطه با ادهه «قاعفه نفی سبیل» ،خصوصاً آ ه شد فه ،عنی مه تد
اثبات قاعفه به دست می آ ف که ،ا

دهیل

قاعفه به صورت قطعی بد نفی هدگونه بدتد و تسلط

کافداو بد مسلماناو دهاهت دارد هدچنف در نگاه اوهیه احیاناً ا

قاعفه مدبوط به عاه تشد ع

است ،اما از د فگاه مفسداو و فقها میتواو آو را مدبوط به عاه تکو

نیز دانست حضدت

امام (ره) آو را مدبوط به مباحث سیاست و حاکمیت نیز میداننف و آ تاهله مکارم معتقفنف که
کافداو نه تنها از نظد منطق بلکه از نظد نظامى و سیاسى و فدهنگى و اقتصادى و خلاصه از هیچ
نظد بد افداد با ا ماو ،چیده نخواهنف شف
در نتیجه بد اساس قاعف ه نفی سبیل ،هدگونه بدتد و تسلط کافد بد مسلماو و هدگونه
سلطه و سیطده بیگانگاو ،به و ژه در ابعاد فدهنگی بد سدنوشت مسلماناو منتفی است بد همی
00

جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

دو فصلنامه علمی  -تخصصی مطالعات قرآن و علوم ،سال پنجم ،شماره  ،01پاییز و زمستان  0011صص 10_86
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 01/ Autumn & Winter 2122
بررسی ابعاد فرهنگی بیانیه گام دوم انقالب با قاعده نفی سبیل
عقیل یوسفی زارمی و مریم طوسی

اساس ،ه در مقام تقنی و قانووگذار و ه در مقام اجدا ،هد نوع سیاستگذار و تصمی
گید و عملی در همه ابعاد فدد و اجتماعی و فدهنگی که دارا چنی پیامف بدا مسلماناو
و جامعه اسلامی باشف جا ز نخواهف بود
تطبیق سازی قاعده نفی سبیل
تطبیق قاعفه نفی سبیل بد ابعاد فدهنگی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همچناو که پیش از ا
در مقام تعد

واژهها و مفاهی گذشت ،از جمله مه تد

مصاد ق و عناصد فدهنگ ،موارد

نظید عل و دانش ،رسانه و سبک زنفگی است به همی جهت ،در ا بخش مطاهعها تطبیقی
خواهی داشت تا ببینی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه قاعفه فقهی نفی سبیل بد عناصد
و ابعاد مه فدهنگی تطبیق داده شف
الف) علم و دانش

کی از مه تد

ابعاد فدهنگ عل و دانش است و کی از عناصد فدهنگی در هد جامعه

و هد حاکمیتی و تمفنی بعف علمی آو میباشف مقام معظ رهبد در بیانیه گام دوم در ا
رابطه میفدما نف« :دانش ،آشکارتد

وسیله عزت و قفرت ک کشور است رو د گد

دانا ی ،توانا ی است دنیا غدب به بدکت دانش خود بود که توانست بدا خود ثدوت و نفوذ
و قفرت دو ستساهه فداه کنف و باوجود تهیفستی در بنیاوها اخلاقی و اعتقاد  ،با تحمیل
سبک زنفگی غدبی به جوامع عقبمانفه از کارواو عل  ،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به
دست گیدد ما به سوءاستفاده از دانش ماننف آنچه غدب کدد ،توصیه نمیکنی  ،اما مؤکفاً به
نیاز کشور به جوشانفو چشمه دانش در میاو خود اصدار میورز » (مت بیانیه گام دوم)
ا شاو در ا

قسمت از بیانیه ،از عل و دانش به عنواو آشکارتد

وسیله عزت و

قفرت نام بددنف وسیلها که داشت آو ک کشور را از سلطهپذ د و ذهت باز داشته و باعث
توهیف قفرت و ثدوت میشود بد ا

اساس ،وجود عل و دانش ،به عنواو کی از عناصد مه
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فدهنگ در ک مملکت ،از بهتد

ابزار بدا نفی سلطهپذ د و نفی تسلط بیگانگاو بد آو

مملکت میباشف ت در واقع رهبد معظ و بیفار انقلاب ،در ا

فقده با تکیه بد قاعفه نفی

سبیل ،توهیف دانش در مملکت اسلامی را وسیله مناسبی بدا نفی هدگونه سیطده و سلطه
بیگانگاو کافد و دشمناو جامعه اسلامی و انقلابی میداننف
رو د گد بیاو رهبد انقلاب ،علاوه بد تأکیف بد هزوم عل آموز و توهیف دانش ،بحث با
اهمیت اسلامی ساز علوم انسانی است ا شاو میفدما نف «ا نکه بنفه درباره علوم انسانی در
دانشگاهها و خطد ا

دانشها ذاتاً مسموم هشفار دادم  -ه به دانشگاهها ،ه به مسئوهاو -

به خاطد همی است ا
معارض و مخاه
حد

علوم انسانیا که امدوز رائج است ،محتواها ی دارد که ماهیتاً

با حدکت اسلامی و نظام اسلامی است؛ متکی بد جهاوبینی د گد است؛

د گد دارد ،هف

د گد دارد وقتی ا ها رائج شف ،مف داو بد اساس آنها تدبیت

میشونف؛ همی مف داو میآ نف در رأس دانشگاه ،در رأس اقتصاد کشور ،در رأس مسائل
سیاسی داخلی ،خارجی ،امنیت ،غیده و غیده قدار میگیدنف» (د فار طلاب و فضلا و اساتیف
حوزه علمیه ق )23/12/1833 ،
در واقع تأکیف حضدت ا شاو بد عل آموز و توهیف دانش از سو ی و اسلامی ساز علوم
و دانشها موجود ،بدا توهیف قفرت و ثدوت در مماهک اسلامی ،خود محصول توجه به
قاعفه نفی سبیل از سو ا شاو است به اعتقاد حضدت آقا ،بیگانگاو ه در بعف محتو علوم
وارداتی و ه در بعف هف گذار ا علوم ،در انف شه تدبیت نیدوها ی هستنف تا از ا

طد ق

به مقفرات جوامع اسلامی مسلط شونف توجه به ا امد مه و چارهانف شی درباره اصلا آو و
تغیید رونف اد شفه باعث خواهف شف تا علو و بدتد مسلمی در بدابد کفار و بیگانگاو حفظ
شفه و دچار رخوت و سستی و توسد

خوردو توسط بیگانگاو و در نتیجه انحدا
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رو آور به باطل نشونف ا

هماو حقیقتی است که قدآو کد نسبت به آو به اهل کتاب

هشفار داده است
در قدآو کد در رابطه با منحد

ساخت اهل حاق از مساید حاق و جاا گز نی باطال باه

َّ َّ
َّ ُ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ
ونَ
ِلَ ََّوَتكتم َ
قَبِالباط َِ
ونَالح َ
ِتابَل َِمَتلبِس َ
لَالك َِ
جا حق به اهل کتاب چنی هشفار داده است« :ياَأه َ
َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َّ
ون» (آلعمداو )21 /آ تاهله مکارم شیداز در تفسید ا آ ه مایفدما ناف کاه
قَ ََّوَأنتمََتعلم َ
الح َ

ا آ ه و آ ه ما قبل آو اشاره به گمداهای کاددو د گاداو از رو علا آگااهی دارد (مکاارم
شیداز )118 /2 :1824 ،
همچنی رهبد معظ انقلاب با در نظد داشت ا

مه که همیشه دانشمنفاو و مداکز علمی

پیشتاز و راهبد و پیشداو رشف و توسعه در هد جامعها هستنف ،به ا

قشد مه و تأثیدگذار در

جامعه اسلامی و انقلابی ا داو هشفار دادهانف تا مسید درست توسعه و پیشدفت را منحصداً مسید
موجود در دست دشمناو غدب و شدق نفاننف و بهگونها د کته شفه از دشمناو نگیدنف ز دا
نتیجه طی ا

مسید جز وابستگی و تسلط بیشتد غدب و دشمناو بد مقفرات مماهک اسلامی به

و ژه جامعه اسلامی و انقلابی ا داو نیست ا شاو بهخصوص به ا

نکته توجه دادهانف که تشت

رسوا ی دشمناو غدب و شدق به صفا درآمفه و بسیار از عقلا آو جوامع خود به آو اذعاو
کددهانف ا شاو میفدما نف« :مسیدِ پیشدفت ،مسید غدبی نیست ،مسید منسوخ و بدافتاده
اردوگاه شدقِ قف

ه نیست بحداوها ی که در غدب اتفاق افتاده است ،همه پیش رو

ماست ،میفانی که ا

بحداوها گد باو گید هد کشور خواهف شف که از آو مسید حدکت

کنف پس ما با ستی مسیدِ مشخصِ ا دانی  -اسلامی خودماو را در پیش بگید

وا

را با

سدعت حدکت کنی ؛ با سدعت مناسب» (بیانات در د فار اساتیف و دانشجو او دانشگاهها
شیداز)14/12/1832 ،
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از د گد بیانات رهبد انقلاب که به درستی اشاره به نیاز به استقلال علمی و عفم وابستگی
علمی به غدب و هزوم توجه به توهیف عل دارد ا
که ما توهیف عل بکنی ؛ تا کِی مصد

است که میفدما نف« :با ف دنبال ا

باشی

کنی عل ا وآو را؟ بله ،مانعی نفارد که مثل کاها ی

که خودماو نفار  ،د گد دارد و از او میگید و استفاده میکنی  ،از عل د گداو استفاده
بکنی اما ا

نمیتوانف دائمی باشف ،ا نمیتوانف همیشگی باشف؛ گاهی عل ِ د گداو درست به

ما منتقل نمیشود ،گاهی آو بخش خوبش را به ما نمیدهنف ،گاهی نو و بهروز شفهاش را به ما
نمیدهنف و ا

اتفاق در کشور ما متأسفانه در سالها حکومت طاغوت بارها افتاده؛ ما که

نبا ف تجدبهها را مجفداً تکدار بکنی ؛ بنابدا

با ستی توهیف عل بکنی » (بیانات در د فار جمعی

از استاداو ،نخبگاو و پژوهشگداو دانشگاهها)21/18/1832 ،
تأکیف حضدت مقام معظ رهبد بد هزوم توهیف عل و به روز بودو در حوزهها مختل
دانشی به ا

محور استوار است که ،غدبیاو با محدوم نگه داشت مجامع علمی ما از علوم

حقیقی و همه ابعاد علوم و علوم به روز و جف ف ،همیشه در صفد وابسته نگاه داشت ما در ا
حوزهها هستنف ا

حساسیتها و تأکیفها بدا آو است که بد اساس قاعفه نفی سبیل کی از

موارد که با ف مداقب نفوذ و تسلط کافد بد مسلماناو بود بحث عل و دانش است ز دا در
صورت فقفاو حساسیتها و مداقبها هازم و کافی ،هماننف گذشته خسارات جبداو ناشفنی
را در پی خواهف داشت رهبد معظ انقلاب نیز به ا

خسارات هشفارها ی دادهانف« :مهنفسی

فدهنگی و موضوع تحول و نوساز در نظام آموزشی و علمی کشور اع از آموزش عاهی و
آموزش و پدورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دورهها گذشته نیز مورد تأکیف بوده
است ،هنوز به سدانجام مطلوب ندسیفه است ،به تعو ق افتادو ا
انقلاب اسلامی خواهف کدد ،هذا با ف ا

امور خسارت بزرگی متوجه

امور جف تد گدفته شفه و با ک بازنگد
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بدنامهر ز جف ف طی مفت زماو معقول و ممک به سدانجام خود بدسف» (حک آغاز دوره
جف ف شورا عاهی انقلاب فدهنگی)21/12/1838 ،
مصاد ق نفوذ و تسلط استکبار و غدب در

به عنواو نمونه سنف  2181کی از بارزتد
آموزش و پدورش کشور ،به عنواو کی از مه تد

مداکز فدهنگی هد کشور بهحساب می-

آ ف متأسفانه در سالها اخید بد اثد خیانت و ا ک کار مسئوهی  ،ا
در آموزش و پدورش کشور حتی به مدحله اجدا نیز رسیفه است اجدا ا

سنف در بدخی موارد
سنف در آموزش و

پدورش مصفاق بارز تسلط کافد بد مسلماو و سپددو فدهنگ کشور به بیگانگاو و به تبع آو از
بی بددو فدهنگ غنی کشور است که به شفت درآ ات و روا ات از آو نهی شفه است
ب) رسانه

کی د گد از ابعاد فدهنگی که تأثید بسیار ز اد در فدهنگ هد جامعه دارد رسانهها می-
باشنف رسانه هماوگونه که ابزار مهمی در تأثید گزار فدهنگی بد د گد جوامع میباشف می-
توانف باعث تأثیدپذ د از د گد فدهنگها نیز بشود از ا جهت با ف بد اساس قاعفه نفی سبیل
مداقب نفوذ و تسلط مستکبداو بد رسانهها شف ز دا بد اساس بیانات رهبد معظ انقلاب در بیانیه
گام دوم ،رسانه خطدناکتد

ابزار تأثید گزار بد ارزشها د نی و فدهنگی ک کشور است:

« ابزارها رسانها پیشدفته و فداگید ،امکاو بسیار خطدناکی در اختیار کانووها ضف معنو ت
و ضف اخلاق نهاده است و ه اکنوو تهاج روزافزوو دشمناو به دلها پاک جواناو و
نوجواناو و حتی نونهاهاو با بهدهگید از ا
مسئول حکومتی درا
صورت گیدد و ا

ابزارها را به چش خود میبینی

دستگاهها

باره وظا فی سنگی بد عهفه دارنف که با ف هوشمنفانه و کاملاً مسئوهانه
اهبته به معنی رفع مسئوهیت از اشخاص و نهادها غید حکومتی نیست»

(مت بیانیه گام دوم)
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صنعت رسانه و جنگ و رسانه

کی از مه تد

و تأثیدگذارتد

ابزارها جنگ و

تهاج فدهنگی در عصد حاضد است در رابطه با جنگ رسانها و تهاج فدهنگی بدخی به
ا

آ ه از قدآو کد

َّ

ُ َّ
َّ ُ َّ
ُ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ج ِن َيوحيَ
استناد میکننف« :و َكذل ِك َجعلناَل ِك ِل َنب ِ ٍّي َعدواَشياطين َالإِن ِس َو َال ِ
َّ

َّ

ُ

َّ ُ

َّ َّ

َّ ُ ُ
َّ َّ َّ
َّ َّ ُ َّ
ُ
َّ
ك َماَف َّعلوهُ َفذر ُهم َّ
َزخ ُرف َالقول َغ ُرورا َّ
ون» (انعام)112/؛ بف
َو َماَيفت ُر َ
َو َلو َشاء َرب
بعضهم َإِلى َبع ٍّض َ
ِ

گونه هد پیغمبدى را دشمنى نهاد از د ونهاداو انس و ج که بداى فد ب ،گفتار آراسته به
کف گد اهقا مىکننف ،اگد پدوردگار تو مىخواست چنی نمى کددنف پس ا شاو را با چیزها ى
که مىسازنف واگذار آوها معتقفنف به بیاو قدآو کد  ،در بدابد تمام پیامبداو دشمنانی از
شیاطی ج و انس وجود داشته است تا میفاو آزما ش و تکامل مددم باز باشف و مددم با اختیار
خود راه درست را بدگز ننف در ادامه به نوع فعاهیت شیاطی اشاره شفه که کار آنها ا
که سخناو فد بنفها بدا اغفال کف گد بهطور سد
َّ

َّ

ُ

بوده

ُ
و درگوشی به ه میگفتنف «يوحيَ

َّبع ُض ُهم َإِلى َ َّبع ٍّض َُزخ ُرف َالقو ِل َغ ُروراَ» استفاده از سخناو ز با و خوش ظاهد اما بی باط وبی مغز
کار شیاطی است تا د گداو را بفد بنف
ا

هماو تهاج گستدده فدهنگی است که ،هماننف خود فدهنگ ،در گستده وسیعی از

زماو و مکاو توسط گدوهها مختلفی بد علیه بشد ت جد او داشته است رهبد انقلاب در
د فار مف داو رسانه کشور در ا

رابطه میفدما نف« :امدوز رسانهها در دنیا فکد ،فدهنگ ،رفتار

و در حقیقت هو ت فدهنگی انساوها را اهقاء میکننف و تعیی کننفه هستنف رسانهها میتواننف
در بهبود وضعیت زنفگی انساو مؤثد باشنف؛ میتواننف در گستدش صلح و امنیت جهانی مؤثد
باشنف؛ میتواننف در ارتقا اخلاق و معنو ت در میاو انساوها مؤثد باشنف و میتواننف انساوها را
خوشبختتد کننف؛ متقابلاً میتواننف وسیله بدافدوخت جنگها خانماوسوز باشنف؛ میتواننف
عادات و آداب و رفتارها مضد را در میاو مددم را ج کننف؛ میتواننف ملتها ی را از هو ت
انسانی خودشاو و هو ت ملیشاو تهی کننف و میتواننف احساس تبعیض را در انساوها زنفه
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کننف رسانهها امدوز نقششاو خیلی ز اد است اگد در سطح بی اهمللی مف د ت و بدنامهساز
رسانها بد اساس معیارها اخلاق ،فضیلت ،بدابد و تکیه بد مفاهی واقعی انسانی باشف،
ملتها سود خواهنف بدد اگد رسانهها بدنامهساز و مف د تشاو بد اساس منافع کمپانیها
اقتصاد  ،ثدوتمنفاو بی اهمللی ،قفرتمنفاو تمامیتخواه و انحصارطلب باشف ،قیناً بشد ز او
خواهف کدد» (بیانات در د فار مف داو و بدنامهسازاو رسانها

کشورها

مختل

)21/12/1833
در ا

بیانات به روشنی پیفاست که رهبد عظی اهشأو انقلاب با بهدهگید از مبانی و

اصول مسل د نی از جمله قاعفه فقهی نفی سبیل به تسلط بیگانگاو بد مقفرات فدهنگی و
ارزشی ملل مسلماو و مملکت اسلامی ا داو هشفار دادهانف
ا شاو همچنی هدگونه تعلل و سستی در ا

امد که فداه کننفه سلطه فدهنگی بد

مملکت اسلامی است را به شفت محکوم و گناهی نابخشودنی میداننف امدوزه میتواو
گستدش روز افزوو شبکهها

ماهوارها

و خصوص ًا شبکهها

فارسی زباو و شبکهها

اجتماعی خارجی را که با ک کار و خیانت بدخی از مسئوهی بهراحتی در دستدس همگاو
بوده و هیچگونه نظارتی نیز بد آو وجود نفارد را از مصاد ق بارز تسلط رسانها و فدهنگی
کفار بد مسلماناو دانست
عمفه هف

ا

شبکهها تسلط بد فکد و ذه جواناو و نوجواناو در جهت تغیید افکار و

در نتیجه تغیید فدهنگ و عقا ف آناو بوده و علاوه بد ا

میتواو از فیل ها و بدنامهها کودک

و انیمیش و باز ها را انها نام بدد که در کمپانیها بزرگ غدبی با اهفا
شفه و با کمتد

قیمت در اختیار کشورها هف

قدار داده تا بتواننف از ا

خاص ساخته
طد ق مبانی

فدهنگی خود را غاهب کننف و ا با مبانی و اصول حاک بد رو اسلام و مدام مسلمی سازگار
نیست
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ج) سبک زندگی

کی د گد از ابعاد بسیار مه و ضدور فدهنگی هد جامعه سبک زنفگی میباشف سبک
زنفگی ا «« life styleدر علوم اجتماعی غید از شیوه زنفگی ا « »way of lifeاست؛
چداکه شیوه زنفگی ،مفهومی عام و کلی است که هدگونه شیوه و اسلوب زنفگی را در همه
تمفوها و ادوار تار خ بشد اع از دوراوها ماقبل مفرو و دوراو جف ف و حتی پسا مفرو را
نیز در بد میگیدد» (مهفو کنی :1831 ،ج ،1ص ) 211اما «سبک زنفگی ،مجموعها از
رفتارها و اهگوها کنش هد فدد است که به بُعفها هنجار و معنا ی زنفگی اجتماعی نظد
داشته باشف چنی مجموعها میتوانف کلی متما ز را پف ف آورد که در کنار دهاهت بد ماهیت و
محتوا خاص تعاملات و کنشها اشخاص ،نشاودهنفه ک و کی

نظام باورها و ارزشها

افداد نیز باشف گستده سبک زنفگی عدصه وسیعی از رفتار آدمی باخفا ،خود ،خانواده ،جامعه و
حتی طبیعت را در بد میگیدد سبک زنفگی اسلامی ،توجه به اجدا اسلام با همه ابعاد آو در
تمام عدصهها زنفگی آدمی است و میتواو در دستهبنف مشخص و با ملاحظه ارتباطات
سهگانه انساو باخفا و خود و خلق ،زنفگی پدهیزگارانه ا ساخت و با تکیه بد مت سخ و
سیده معصوماو شیوه ز ست را مشق کدد» (پورامینی :1832 ،ج ،1ص)13-12
با ا

تعد

و رو کدد به سبک زنفگی که تعد

است ،سبک زنفگی کی از مه تد
است به همی

و رو کدد تقد باً پذ دفته شفها

مصاد ق و عناصد تشکیل دهنفه فدهنگ ک جامعه

جهت ،از د فگاه رهبد

بدخوردار است ا شاو به بهانهها مختل

انقلاب سبک زنفگی از اهمیت بسیار ز اد
و به گونهها متنوع درباره سبک زنفگی و

اهمیت آو و نقشهها دشمناو در ارتباط با رخنه در سبک زنفگی جامعه اسلامی و انقلابی و
جا گز نی سبک زنفگی غدبی به جا آو ،هشفار داده و روشنگد کددنف از جمله ا
هشفارها و روشنگد ها ،تذکدات ا شاو در همی ارتباط در بیانیه گام دوم میباشف ا شاو در
67

جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

دو فصلنامه علمی  -تخصصی مطالعات قرآن و علوم ،سال پنجم ،شماره  ،01پاییز و زمستان  0011صص 10_86
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 01/ Autumn & Winter 2122
بررسی ابعاد فرهنگی بیانیه گام دوم انقالب با قاعده نفی سبیل
عقیل یوسفی زارمی و مریم طوسی

ا

ارتباط میفدما نف« :تلاش غدب در تدو ج سبک زنفگی غدبی در ا داو ،ز اوها غیدقابل

جبداو اخلاقی و اقتصاد و د نی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آو ،جهاد
همه جانبه و هوشمنفانه میطلبف که باز چش امیف در آو به شما جوانها است» (مت بیانیه گام
دوم)
به روشنی پیفاست که ا هشفارها به جا و از سد دغفغه ا شاو ناظد به مبانی و اصول و
قواعف د نی از جمله قاعفه نفی سبیل است
همچنی در روا ات ما ه به ا

َّ
َّ ُ
مسئله پدداخته شفه است از جمله روا ت« :الله ََّم َاجعلَ

َّ َّ ُ َّ َّ
ُ َّ َّ
ُ َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
آل َ ُم َّح َّمد» (اب قوهیه :1418،ص )118و ا
مات َمحم ٍَّد َ ََّو َ َِ
آل َمحمد َ ََّو َمماتى َم َ
حيای َمحيا َمحم ٍَّد َ ََّو َ َِ
َ
م

هماو سبک زنفگی است که از خفاونف میخواهی سبک زنفگی ما مثل زنفگی پیامبد اکدم و
اهل بیت سلاماهله علیه اجمعی باشف
رهبد انقلاب درجا ی د گد در رابطه با تسلط غدبیاو بد سبک زنفگی و تقلیف از غدب
تقلیف را بدا خودشاو روا دانستنف و عمل

میفدما نف« :تقلیف از غدب بدا کشورها ی که ا

کددنف ،جز ضدر و فاجعه به بار نیاورده؛ حتی آو کشورها ی که بهظاهد به صنعتی و اختداعی و
ثدوتی ه رسیفنف ،اما مقلف بودنف علت ا

است که فدهنگ غدب ،ک فدهنگ مهاج

است فدهنگ غدب ،فدهنگ نابودکننفه

فدهنگهاست هد جا غدبیها وارد شفنف،

فدهنگها بومی را نابود کددنف ،بنیاوها اساسیِ اجتماعی را از بی بددنف؛ تا آنجائی که
توانستنف ،تار خ ملتها را تغیید دادنف ،زباو آنها را تغیید دادنف ،خط آنها را تغیید دادنف هد جا
انگلیسها وارد شفنف ،زباو مددم بومی را تبف ل کددنف به انگلیسی؛ اگد زباو رقیبی وجود
داشت ،آو را از بی بددنف (بیانات در د فار جواناو استاو خداساو شماهی )28/12/1831
در ا

بیانات نیز ا شاو به مضدات و تبعات شوم سلطه بیگانگاو بهخصوص غدبیها

استعمارگد بد فدهنگ مماهک اسلامی و محدوم ،از جمله سبک زنفگی به روشنی اشاره
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فدمودنف بیاو ا

تبعات منفی و و دانگد فلسفه و چدا ی نفی و طدد ا

سلطه و سیطده و هزوم

مبارزه با آو میباشف
همچنی ا شاو علت تسلط غدب بد سبک زنفگی ممل محدوم و مسلماو ،از جمله در
کش ور ما را ،علاوه بد هشیار و ز دکی و تلاش مضاع
مسئوهاو ا

دشم  ،خیانت و ضع

و ک کار

مماهک دانسته و در ا رابطه میفدما نف« :دشم متأسفانه با استفاده از ضع

و

خیانت سداو وابسته نظامها اسلامی ،از جمله در کشور ما در طول سالها پیش از انقلاب،
توانسته سبک زنفگی خودش را را ج کنف ما اگد بیمباهاتی مشاهفه میکنی  ،اگد اسدا
مشاهفه میکنی  ،اگد مشکلات گوناگوو را در داخل کشور مشاهفه میکنی  ،ا به خاطد دور
افتادو از اخلاق اسلامی و از سبک زنفگی اسلامی است اگد بخواهی سبک زنفگی اسلامی را
حاک کنی  ،با ف فدهنگساز بشود فدهنگساز به ا

وسیله انجام میگیدد و شما بهتد

کسانی هستیف که میتوانیف در میاو مددم فدهنگساز کنیف و به معنا واقعی کلمه جد او را
به سمت اسلام بدگددانیف» (بیانات در د فار مفاحاو اهلبیت علیه اهسلام)21/11/1833 :
ا

بیانات نشانگد آو است که سبک زنفگی در جامعه اسلامی و انقلابی ا داو از جمله

مه تد

مصاد ق فدهنگ است که از گذشتهها دور مورد هجمه دشمناو اسلام و کفار

اجانب بوده و هست و خواهف بود اما مع اهاس  ،بیتوجهی به ا

امد مه باعث شف دشم با

رخنه در آو توانست تغییدات ز اد ه در بنیادها و ه ظواهد و مظاهد آو ا جاد کنف در
مدحله بعف ا

خود کی از کانالها ورود و تسلط همه جانبه دشم بد مقفرات جامعه

بوده است اکنوو و س از سالها متماد ما شاهف حضور بسیار پدرنگ فدهنگ اجنبی و
کفار بد ارکاو فدهنگ جامعه اسلامی ،از سبک زنفگی خود هستی توجه به ا
بیانات رهبد معظ انقلاب ،به و ژه در بیانیه گام دوم را میتواو از مه تد
قاعفه فقهی نفی سبیل دانست
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نتیجه
همچنانکه گفته شف ،قاعفه نفی سبیل از جمله مه تد

قواعف فقهی و در بسیار

موضوعات و مسائل علمی و حوزهها مطاهعاتی از مبانی و اصول ز دبنا ی محسوب میشود
فدهنگ و عناصد و مظاهد گستدده آو در جوامع بشد از جمله جوامع اسلامی و نیز جامعه
انقلابی ا داو ،کی از حوزهها مطاهعاتی است که قواعف فقهی ،میتوانف از مبانی و اصول آو
شمدده شود ز دا دست آوردها علمی ،به خصوص در حوزهها کاربدد نظید ،اخلاق،
آموزش و پدورش ،سبک زنفگی ،و  ،که از مظاهد فدهنگ به حساب میآ نف ،همگی مبتنی
به مجموعها از مبانی و اصول هستنف که قاعفه نفی سبیل از جمله مه تد آنهاست
از سو ی د گد ،فدهنگ و عناصد و مظاهد آو در ک جامعه ،بهخصوص جامعه اسلامی و
انقلابی ماننف ا داو ،درگذر زماو به علل گوناگوو دستخوش تغییدات میشود اگد دست
انفرکاراو امد در جوامع مداقب ا
فدهنگها

تغییدات نباشنف ،پس از مفتی آرام آرام مغلوب

غاهب میشونف حال اگد جامعها

دشمنانی با بدنامهها

دقیق بدا

ماننف جامعه اسلامی و انقلابی ا داو دارا

تهاج فدهنگی باشنف ،ا

مسئله از حساسیت بیشتد

بدخوردار خواهف بود به همی جهت رهبد معظ انقلاب ،ماننف نگهبانی بیفار و هشیار دائم ًا
در حال رصف امورات فدهنگی جامعه بودهانف ا شاو در همه تصمی گید ها و بیانات ،از جمله
در بیانیه گام دوم انقلاب به ا

امد مه توجه دوچنفاو و فوقاهعادها را مبذول داشتهانف

ا شا و با دقت و حساسیت ز اد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بد مسئله فدهنگ و نیز نگاه
تهاجمی دشم به ا
شفه در د

حوزه را رصف کدده و با توجه به مبانی د نی و اصول و قواعف پذ دفته

مقفس اسلام ،از جمله قاعفه نفی سبیل تذکدات و توصیهها هازمی را بیاو

داشتنف مسائل مدبوط به علوم ،رسانه و سبک زنفگی ،از جمله مه تد

امور بود که به

عنواو مصاد ق و مظاهد فدهنگ جامعه اسلامی ،مورد توجه رهبد معظ انقلاب در بیانه گام دوم
بوده است
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در حوزه علوم ،وارداتی بودو مبانی و روشها پژوهش در آو و حتی شیوهها را ج
در دانشها ،بهگونها که ا

از حاهت وابستگی محض خارج شفه و به صورتی بومیساز و

اسلامی ساز شود ،مورد توجه ا شاو بوده است
در حوزه رسانه ،به عنواو بارزتد

و تأثیدگذارتد ابزار دشم بدا تسلط همه جانبه ،و

چگونگی مقابله با آو و نیز مجهز کددو جامعه و به و ژه جواناو و نوجواناو ،بهگونها که
مقهور آو نشفه و بدخورد فعاهی با آو داشته باشنف ،مورد توجه ا شاو در بیانیه بوده است
و باهاخده ،در حوزه سبک زنفگی ،به عنواو بارزتد

صحنه تأثیدپذ د از دشم در

جامعه ،که ه گستده وسیعتد نسبت به د گد مظاهد فدهنگ را داشته و همه اعضا اجتماع
را در بد میگیدد و ه تأثیدپذ د آو بسیار بیشتد از د گد مظاهد فدهنگ جامعه است ،نیز
مورد توجه و ژه ا شاو بوده است به بیاو ا شاو ،تأثید تسلط غدبیاو بد سبک زنفگی مسلماناو
در بسیار از کشورها اسلامی و از جمله کشور ا داو به صورت تغیید در خوراک ،پوشاک،
رفتارها دروو خانواده ،اعتقادات و باورها د نی و مذهبی ،مباحث اخلاقی و به وضو
قابل مشاهفه است که با ف هشیار و نسبت به آو حساس بود
در مجموع تأثیدپذ د مجموعه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ،از قاعفه فقهی نفی سبیل
غیدقابل انکار است اهبته ما در ا نوشتار تنها کی از ابعاد آو ،عنی فدهنگ و مظاهد و عناصد
فدهنگ در جامعه اسلامی و انقلابی ا داو را بدرسی کددها

اما جا پژوهش بیشتد و بدرسی

تأثیدپذ د بیانیه در ابعاد د گد از قاعفه فقهی نفی سبیل هنوز باز است
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منابع

قرآن کریم.
 )1اب با بو ه ،محمف ب على ،م ها حضده اهفقیه ،ق  ،نشد دفتد انتشارات اسلامى وابسته
به جامعه مفرسی حوزه علمیه ق  ،چاپ دوم 1418 ،ق
 )2اب قوهو ه ،جعفد ب محمف ،کامل اهز ارات ،نج

اشد  ،نشد دار اهمدتضو ة1831،

 )8بجنورد  ،سیف محمف حس  ،اهقواعف اهفقهیه ،ق  ،نشد اههاد  ،چاپ اول1822 ،
 )4پورامینی ،محمفباقد ،سبک زنفگی؛ منشاور زنافگی در منظاد اماام رضاا علیهاهسالام،
مشهف ،انتشارات :قفس رضو 1832 ،
 )3خمینى ،سیف رو اهله موسوى ،کتاب اهبیع ،تهداو ،نشد مؤسسه تنظی و نشد آثاار اماام
خمینى قفس سده 1421 ،ق
 )1سیا  ،احمف ،تدجمه اهمنجف هو س محلاو  ،تهاداو ،انتشاارات اسالام ،چااپ هفات ،
1832
 )2صفاقتی فدد ،مجتبی ،جامعهشناسی (کلیات ،مفاهی  ،پیشاینه) ،تهاداو ،نشاد ارساباراو،
چاپ دوم1831 ،
 )3طاهد  ،حبیباهله ،قواعف فقه ،ق  ،انتشارات اسلامی جامعاهى مفرسای حاوزه علمیاه
ق 1832 ،
 )3طباطبا ى ،سیف محمفحسی  ،اهمیزاو فاى تفساید اهقادآو ،قا  ،نشاد انتشاارات اسالامى
جامعهى مفرسی حوزه علمیه ق  ،چاپ هفت  1412 ،ق
 )11عبفاههی ،رسول ،مبانی نظد و آثار عملای قاعافه نفای سابیل ،قا  ،نشاد اهمصاطفی،
1411
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 )11عمیف ،حس  ،فدهنگ فارسی عمیف ،تهداو ،انتشارات امیدکبید ،چاپ بیسات و هشات ،
1831
 )12فاضل موحفى هنکدانى ،محمف ،اهقواعف اهفقهیه ،ق  ،نشد مدکز فقه اهائمه اهاطهاار (ع)،
1838
 )18مکارم شیدازى ،ناصد ،اهقواعف اهفقهیه ،ق  ،نشد مفرسه اهامام علی با ابایطاهاب (ع)،
1821
 )14مکارم شیدازى ،ناصد ،تدجمه قدآو ،ق  ،دار اهقدآو اهکد (دفتد مطاهعات تار خ و
معار

اسلامى) ،چاپ دوم1828 ،

 )13مکارم شیدازى ،ناصد ،تفسید نمونه ،تهداو ،نشد دار اهکتب اهإسلامیة1824 ،
 )11مهفو کنی ،محمف سعیف ،مفهاوم سابک زنافگی و گساتده آو در علاوم اجتمااعی،
فصلنامه تحقیقات فدهنگی ،شماره1831 ،1
 )12نفیسی ،علیاکبد ،فدهنگ نفیسی ،تهداو ،نشد کتابفدوشی خیام1813 ،

67

