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چکیده :قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است كه در نگاه مشهور فقها مستند بهه
آيات قرآن ،اخبار مستفیض و اجمها اسهت .فقهها در مهوارد بسهیاری ايهع قاعهده را
مبناى استنباط احكام شرعی قرار دادهاند .براساس مفاد ايع قاعده هرعملى كه منجر
شود كفار راهى براى سلطه و واليت بر مؤمنان پیدا كنند حرام است .به مقتضاى ايع
قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله ،ايقا و قراردادى كه موجب علو و برتهری كفهار
بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد .در ايع مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفهی
سبیل ،موقعیت فقهی و مستندات آن در آيینهه آرای فقههی و اوهولی و انديشههههای
سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهايت برخی از فرو فقههی مبتنهی
بر ايع قاعده تطبیق وتحلیل شده است .همچنیع ضمع بحث از مسهتندات ايهع قاعهده
مهمتريع مسهتند داللهی قابهل اعتنهای ايهع قاعهده درق عقهل دانسهته شهده و تأكیهد
میشود كه مفاد ايع قاعده كه تالزم حتمهی بها دو عن هر عه ت و اسهتقالم اسهالمی
دارد مورد درق عقل است و ت ورش ت ديق را به همراه دارد .تأكید بر توجهه بهه
اقتضای درق عقل در استناد به ايع قاعهده و تفريه و تطبیهق قاعهده از دهدهههههای
نويسندگان ايع مقاله است« .رابطه ادله نفی سبیل با ديگر ادله»« ،مرج تعییع م داق
سههلطه»« ،انديشههه نفههی سههبیل و زنههدگی در جهههان امههروز» و «نفههی سههبیل و اسههتقالم
اقت ههادی (ضههرورت اسههتفاده از تولیههد ملههی و راهكههار اقت ههاد مقههاومتی)» از ديگههر
مباحثی است كه در چهارچوب انديشه امام به آن پرداخته میشود.
کلیدواژهها :نفی سبیل ،نفی سلطه ،ع ت اسالمی ،اقتدار اسالمی ،اسهالم و سیاسهت
خارجی ،انديشههای امام خمینی.
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مقدمه
قواعد فقهی جايگاه ارزشمندی در آموزش و پژوهشهای فقهی و حقوقی دارند .ايع قواعدهمانند
قواعد اوولی در كبرای استنباط مسائل شرعی قرار میگیرنهد و نقهش مهمهی در فراينهد اسهت را
حكم شرعی دارند .از جمله ايع قواعد قاعده «نفی سبیل» است كه در مقاله حاضر بحث و بررسهی
از آن در آيینة آرای فقهی و اوهولی و انديشههههای سیاسهی و اجتمهاعی امهام خمینهی پهی گرفتهه
میشود.
اگرچه قدما از ايع قاعده ،كه ادعا شده دارای پشتوانه در ن وص شرعی است ،به نحو مسهتقل
بحث نكردهاند ولی در فروعهات فقههی بهه مضهمون آن تمسهه كهردهانهد (مراههی 2 1

.)929:

متأخريع هم نه تنها در بحثهای م تلف فقهی به ايهع قاعهده اسهتناد كهردهانهد ،بلكهه رسهالهههای
م تلفی در باب تبییع و تحلیل جوانب م

تلف ايع قاعده به نگهارش درآوردهانهد (مركه مطالعهات و

تحقیقات اسالمی پژوهشكده فقه و حقوق  .) 21 : 919مرحوم بجنوردی ايع قاعهده را از قواعهد معهروف و
مشهوری می داند كه اوحاب به آن عمل كرده و در فروعات زيادی آن را تطبیق كردهاند (موسهوی
بجنوردی 2 9

 .) 21 :به هر حام اندكی آشنايی با فقه شیعه بر ايع بیان وحه میگذارد .توجهه بهه

ايع قاعده كه جايگاه مهمی در فقه شیعه دارد نقش به س ايی در پاسداشت استقالم و ع ت اسهالم
و مسلمانان در ابعاد سیاسی ،اقت ادی و فرهنگی دارد و دروورت عملی شهدن مفهاد آن بیگانگهان
كوچهتريع راه نفوذی بر مسلمانان ندارند .در اهمیت بحث از ايع قاعهده همهیع بهه كهه اوهوم
مهمی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بر آن مبتنی است ،در «اول يك هد و پنجهاه و دوم»
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

آمده است « :سیاست خهارجى جمههورى اسهالمى ايهران بهر اسهاس نفهى ههر گونهه سهلطهجهويى و
سلطهپذيرى ،حفظ استقالم همه جانبه و تمامیت ارضى كشور ،دفا از حقوق همه مسلمانان و عدم
تعهد در برابر قدرتهاى سلطهگر و روابط ولحآمی متقابهل بها دوم هیهر محهارب اسهتوار اسهت».
همچنیع در «اول يك د و پنجاه و سوم»آمده كه «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر مناب
طبیعى و اقت ادى فرهنگ ،ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنو است» .برخی مفاد ايهع قاعهده
را مهمتريع اول سیاست خارجی دولت اسالمی میدانند (حقیقت  .) 99 : 911و عدهای معتقدند ايع
قاعده زيربنای «اول نه شرقی ،نه هربی ،جمهوری اسالمی» است (محمهدی « .)2 -29 : 911اوهل نهه
شرقی ،نه هربی» به معنای نفی همة وابستگیها و ايمان به داشتهها است .ايع اول اسهتراتژی ناهام
جمهوری اسالمی در جهت تحقق استقالم و ع ت است.
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امام خمینی هم ،بسان ديگر فقها به ايع قاعده در تطبیق و تفري فروعات فقهی توجهه داشهتهانهد و
در کتاب البیع به بحث و بررسی و تبییع مفاد ومستندات ايع قاعده پرداختهاند (امهام خمینهی

2

مقاله

جایگاه قاعده در اندیشه امام خمینی
:

 )1 -1 1ولی نگاه كلی امام به فقه باعث شكلگیری نگرشی جديد به ايع قاعده و مفاد آن شهده
است؛ توضیح آنكه امام فقه را نه يهه فقهه فهردی بلكهه فقههی مهیدانهد كهه در نگهاه مسهتنبط آن
حكومت ،فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت اسهت ،حكومهت نشهان دهنهده
جنبة عملى فقه در برخورد با تمامى معضهالت اجتمهاعى ،سیاسهى ،ناهامى و فرهنگهى اسهت ،فقهه،
تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است (امام خمینی الهف 921

 .) 29 :ايع نگاه به

فقه باعث تماي فقه امام نسبت به فقه فقهايیكه چنیع انديشهای را ندارند شده است ،نگاه اجتماعی
و سیاسی امام به ايع قاعده و توجه به مفاد و مقتضای آن ،يكی از اولیتريع دهدهههههای امهام در
ساحت مسائل فرهنگی ،سیاسی و اقت ادی است ،به طوری كه مهیتهوان ادعها كهرد ايهع قاعهده و
توجه به آن فقه امام را دارای گفتمانی متفاوت از ديگر فقها ،در ساحت كشهف شهريعت در آيینهة
ن وص و ادله ،كرده است .ايشان ضمع اعتقاد به ايع مهم كه ايع اول دارای جنبهه سیاسهی اسهت
(امام خمینى

2

 ،)1 1 :آن را يكی از اووم مههم اسهالمی مهیدانهد (امهام خمینهی  )211 : 922و در

بر مسلمانان را هموار مینمايند ،خائع دانسته (امهام خمینهی الهف  .)221 :9 921ايشهان بها نفهی سهلطه و
استعمار به مستند قرآنی ايع انديشه اشاره كرده و میفرمايد:
قرآن مىگويد هرگ خداى تبارق و تعالى سلطهاى براى هیر مُسْلم بر مُسْلم
قرار نداده است .هرگ نبايد يه همچهو چیه ى واقه بشهود؛ يهه تسهلطى،
يه راهى ،حتى يهه راه نبايهد پیهدا بكنهد :لَهع يججْعجهلَ اللُههُ لكلكهافكريعَ عجلَهى
المُؤمكنیعَ سجبیلًا اولًا راه نبايد داشته باشند مشركیع؛ و ايع قدرتهاى فاسده راه
نبايد داشته باشند بر مسلمیع (امام خمینی الف 921

) 9 1 :2

همچنیع ايشان در جريان اعتراض به قضیه واگذاری قضاوت كنسولی به اتبا امريكا در ايهران
(كاپیتوالسیون ) نی با استناد به همیع آيه به قانونی كه برايند آن سلطه قضايی و سیاسی اجانهب بهر
مسلمانان بود اعتراض میكند (امام خمینی الف 921

.)219 :

( س)

1 .capitulation

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

راستای همیع انديشه آن دسته از مسئوالن مسلمان نی كه به نف كفّار كار میكنند و راه تسلّط كفار
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ايشان ضمع تأكید بر ل وم روابط حسنه با ديگر كشورها تأكید میكند كه« :منتهها نبايهد تحهت
سلطه خارجی باشیم ،نبايد آنها دخالت در امور ما بكنند و نبايد به مها خهط بدهنهد» (امهام

خمینهی الهف

.) 1 : 92

در ساحت مسائل اقت ادی هم امام در راستای همیع انديشه معتقد است كه:
اگر در روابط بازرگانى دوم يا تجّار با بعضى از دوم يها تجهار بیگانهه تهرس
بر بازار مسلمیع و زندگى اقت ادى آنها باشد واجب است آن را ترق كنند،
و چنیع تجارتى حرام مىباشد .و در وورت چنیع ترسى ،بر رؤساى مهذهب
(واجب) است كه كاالهاى آنان و تجارت بها آنهها را طبهق مقتضهیات زمهان
تحريم نمايند.و بر امت اسالمى متابعت آنان (واجب) است ،چنانكه بر همهة
آنها واجب است كه در قط ايع روابط جديّت كننهد (امهام خمینهی ب921
)119 :

در بعد فرهنگی ايشان سلطه فرهنگی اجانب را مهمتريع دلیل سلطه در ديگر ساحات مهیدانهد
(امام خمینی الهف 921

 )9 9 :و معتقد است كه وظیفه مسلمانان نفی سهلطه فرهنگهی اجنبهی اسهت؛

چرا كه اگر فرهنگ جامعه وابسته و مرت ق از فرهنگ م الف باشد ،ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به
جانب م

الف گرايش پیدا میكند (امام خمینی .)2 1 : 922

مفاد قاعده
قاعده نفی سبیل كه گاه با «العلو»« ،االستعالء»و «اإلسالم يعلو و ال يعلى علیه» (نجفی 212

) 11 : 9

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

نی از آن تعبیر میشود از قواعد مهم فقهى است كه در نگاه مشهور فقها مستند بهه آيهات قهرآن،
اخبار مستفیض و اجما است .فقها در موارد بسیاری ايع قاعده را مبناى استنباط احكام شرعی قرار
دادهاند .براساس مفاد ايع قاعده هرعمل فردی يا جمعی از معامالت گرفته تا روابط بیع مسهلمانان
و كافران كه سبب شود دشمنان ديع يا هیهر مسهلمان ،راههى بهراى سهلطه و واليهت بهر مسهلمان يها
مسلمانان پیدا كنند ،حرام است و جواز شرعی ندارد .بر ايهع اسهاس مقهررات اسهالمی درسهاحات
داخلی ،خارجی ،فرهنگی ،سیاسی و اقت ادی بايد به گونهای باشد كه به هیچ نحو موجبات سهلطه
كفار و هیرمسلمانان را در پی نداشته باشد (م طفوی

 99 : 2؛ موسوی بجنوردی 2 9

 99 :؛ سهیفی

 .بجنوردی با عبارت «نفی السبیل للكافريع على المسلمیع» از ايع قاعده تعبیر میكند (موسوی بجنوردی 2 9
.) 21

:
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مازندرانی 2 1

بر امت اسالمی میداند (امام خمینى

2

 .)1 1-1 1 :همچنیع ايشان در تحقیق پیرامون ايع قاعهده

مقاله

 92- 99 :؛ قمی  .) 21 : 2 9امام نی مفاد ايع قاعده را نفی سلطه كفهار و بیگانگهان

به بعدی از ابعاد سیاسی ايع قاعده اشاره كهرده و معتقدنهد كهه قاعهده و مفهاد آن گوشه دی بهرای
مسلمانان است تا هشیار باشند و به ههر وسهیله ممكهع از زيهر سهلطه كفهار و بیگانگهان بهه درآينهد؛
توضیح آنكه امام معتقدند ،مفاد ايع قاعده تأكید میكند كه خداونهد راههی بهرای سهلطه كفهار بهر
مسلمانان قرار نداده است ،در نتیجه سلطه كفار بر مسلمانان در عالم خار از جانب خداوند نیسهت
و مسلمانان ديگر دستاوي
خمینى

2

ی به عنوان تقدير و مشیت الهی برای تحمل ظلم و زور كفار ندارند (امهام

.)1 1 :

مستندات قاعده:
آیات:
 .آیه مشهور به «نفی سبیل»

«الُذيعَ يجتَرَبَّ ُونَ بِكُمْ فَإِن كانَ لَكُمْ فَتحٌ مكعَ اللُهك قالُوا أَ لَمْ نَكُع مجعجكُمْ وج إِن كانَ لكلكافكريعَ نَ یبٌ
قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذ عجلَیْكُمْ وج نَمْنَعْكُمْ مكعَ المُؤمكنیعَ فَاللُهُ يجحْكُمُ بجیْهنَكُمْ يجهوْمج القكیهامَة ِ وج لَهع يججْعجهلَ اللُههُ
لكلكافكريعَ عجلَى المُؤمكنیعَ سجبیالً( ».نساء.) 2 :

مىگويند :مگر ما همراه شما نبوديم؟ و اگر پیروزى ن یب كافران شود ،مىگويند :آيا نه چنان بود
كه بر شما هلبه يافته بوديم و مؤمنان را از آسیب رساندن بهه شهما بازداشهتیم؟ در روز قیامهت خهدا
میان شما حكم مىكند و او هرگ براى كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است.

 .با توجه به اينكه در ايع مقاله بازخوانی قاعده براساس انديشههای امام خمینی مد نار است ،تذكر ايع نكته بايسته
است كه امام از ايع قاعده به طور جداگانه بحثی نكردهاند و تنها در پايان جلد دوم کتاب البیع در ضمع بحث از «بی
م حف به كفار» به بحث و بررسی مفاد و ادله قاعده پرداختهاند .از میان ادله اگرچه ايشان به وورت وريح به آيه
نفی سبیل و حديث نبوی «اإلسالم يعلو و ال يعلى علیه» استناد میكند ،ولی از آنجا كه نفی سبیل مش

ه بارز گفتمان

اجتماعی امام است ،و از سويی ايع مقاله عهده دار تبییع انديشه امام در باب قاعده است ،با بررسی آثار مكتوب و
ملفوظ (پیامها و س نرانیها) امام و با تبییع و تكیه بر نقش ادلهای چون عقل در فقه ايشان ،بحث از مستندات قاعده را

( س)

به سامان میرسانیم.

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

ترجمه :كسانى كه همواره مواظب شما هستند ،په اگر از جانهب خهدا فتحهى ن هیبتان شهود،
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امام ايع آيه را از داليل اولی قاعده میداند (امام خمینی

 )1 1 :و الفاظی كه فقهها بهرای

2

تعبیر از ايع قاعده بهكار میبرند از واژههای ايع آيه گرفته شده است .به نار میرسهد كهه شايسهته
است برای تبییع مراد و مفاد آيه در پژوهشی مبتنی بر كاوشی واژهشناسانه به مراد و معنهای برخهی
از واژههای كلیدی دست زد؛ بررسی برخی از واژه های مهم آيه:
ضمیر «بینكم» در فقره«فَاللُهُ يجحْكُمُ بجیْنَكُمْ يجوْمج القكیامَ »:
هر چند مفسران در ارجا و تبییع ضمیر بیهنكم در فقهره مهورد بحهث اخهتالف دارنهد؛ برخهی
معتقدند مراد حكم بیع اهل ايمان و نفاق است (بغوی  : 2 1ذيل آيه؛ نووی  : 2 1ذيهل آيهه؛ قطهب

: 2

ذيل آيه) عدهای بر ايع باورند كه در اول «بینكم و بینهم» بوده ولی «بینهم» حذف شده است (آلوسی

 .)9 2 :در كنار ايع دو انگاره برخی به گستردگی گستره مرجه ضهمیر

 : 2 1ذيل آيه؛ ثعالبی 2 2

در فقره مورد بحث ت

ريح میكنند (شهیخ طوسهی بهیتها 912 :9؛ طبرسهی 91

 ) 91 :9البتهه عهدهای

معتقدند :خطاب «كم» در ايع فقره از آية كريمه مورد بحث ،متوجهه مهؤمنیع اسهت ،ههر چنهد كهه
منافقیع و كفار را نی

دربرمىگیرد (عالمه طباطبايی 2 1

 ) 1 :1ولی با توجه به نقش «يجوْمج القكیهامَة ِ»

در ذيل ايع فقره كه زمان حكم است و ماهیت حكم در روز قیامت ،ترديدی نیست كه خداوند در
روز قیامت بیع انسانها حكم میكند و محدود كردن مرج ضمیر وجه قابل قبولی ندارد.

سبیل
سبیل در لغت همانطور كه امام به آن اشاره میكند (امام خمینی

2

 )1 :به معنای طريق است

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ولی در آيه احتماالت م تلفی در باب معنای سهبیل گه ارش شهده اسهت .برخهی ضهمع اشهاره بهه
اختالف مطرح در مراد از ايع كلمه به پنج وجه اشاره میكنند (قرطبی  )2 9 :1 912امام هم به پنج
احتمام مطرح در كتب تفسیری و هیر تفسیری اشاره میكند و معتقد است ايهع احتمهاالت بها قطه
نار از ودر آيه مطرح شده است (امام خمینی  )1 : 2ايع احتماالت بديع قرار است:
 .ن ر :برخی از مفسريع با پذيرش ايع انگاره تأكید میكنند اگرچه ممكع است كهه در ايهع
دنیا مؤ منیع مبتال به هلبه و برتری كفار شوند ولی ايع از باب آزمهايش و امتحهان اسهت و پیهروزی

 .همچنیع ر.ق( :راهب اوفهانی
2 2

9 9 :؛ زبیدی 2 2

991 : 2؛ ابع اثیر بیتها

9 1 : 2؛ م طفوی 21

 992 :؛ طريحهی 2 1
.)29 :1

99 -999 :1؛ ابهع مناهور

26
 .) 11برخی انگاره ن

ر با دلیل و حجت را در ذيل آيه مطرح كردهاند (طبرسی 91

.) 91 :9

مقاله

نهايی به ياری خداوند از آن مؤمنیع است البته بهه شهرط اخهالص و ايمهان واقعهی (دروزه 929

:2

 .حجت در دنیا :فاضل جواد قوم به برتری حجت مسهلمان را در ذيهل آيهه بهه اكثهر مفسهريع
نسبت میدهد (فاضل جواد 911

 .)19 :9برخی از مفسريع نی با اشاره به برخی موارد كه كافران بر

مؤمنان و مسلمانان هلبه داشتهاند ،انگاره حجت را میپذيرند (سورآبادی 921

 )2 9 :البته پرواضح

است كه حجت در نوشته پیش نقل شامل حجت در دنیا و آخرت میشود.
 .9حجت در آخرت :برخی به دلیل عطف ايع فقره به فقره «فَاللُهُ يجحْكُمُ بجیْنَكُمْ يجوْمج القكیامَ » ايع
( )

احتمام را مطرح كرده و آن را به امیرمؤمنان علی

و ابع عباس نسبت میدهند (ف ررازی : 2 1ذيهل

آيه؛ ابع قتیبه بیتا :ذيل آيه) برخی ادعا میكنند كه همه اهل تأويل به تب علی( ) به ايع قهوم معتقدنهد
(ثعالبى  : 2 2ذيل آيه) البته رواياتی از مناب شیعه و اهل سنت در تأيید ايع احتمام داريهم كهه بهه آن
اشاره میشود

(ابع عطیه

2

 1 :؛ سیوطی  : 212ذيل آيه).

 .2سلطه اعتباری :عدهای از مفسريع كهه اكثهراً شهیعه هسهتند ايهع احتمهام را ذيهل آيهه مطهرح
كردهاند (نووی  : 2 1ذيل آيه؛ ثعالبی 2 2

 )211 :شايان توجه است كهه كسهانی

9 2 :؛ مغنیه 2 2

كه آيه مورد بحث را سند قاعده نفی سبیل میدانند هم اوحاب ايع انديشهاند .برخهی از مفسهريع
آيه طرح كردهاند مستندی ندارند (آلوسی  : 2 1ذيل آيه).
 .1سلطه خارجی :برخی از مفسريع ايع احتمام را البته مادامی كهه مسهلمانان ملته م بهه لهوازم
ايمان خود باشند ،مطرح كردهاند و به شرط مطرح در وعده قرآنی «وج ال تَهِنُهوا وج ال تَحْ َنُهوا وج أَنهتُمُ
الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤمكنكیعَ» استناد میكنند (موسوی 912

 29- 91 :1؛ قطب

 : 2ذيل آيه)

9

 .همچنیع در مناب زير آمده است( :سیوطی  : 212ذيل آيه؛ ثعالبی  : 2 2ذيهل آيهه؛ طنطهاوی بهیتها 911 :9؛ ابهع
عربی بیتا

1 1 :؛ عالمه طباطبايی 2 1

 .همچنیع در مناب زير آمده است( :طبری
119؛ فیض كاشانی 2 1

 1 :1؛ طبرسی 91

 : 2ذيل آيه؛ حوي ی 2 1

111:؛ قمی مشههدی 912

-111 :9

)1 9 :

 . 9همچنیع ر.ق( :آلوسهی  2 1ق؛ ذيهل آيهه؛ ثعهالبی 2 2

9 2 :؛ زحیلهی 2 2

9 9 :1؛ مراههی بهیتها :1

( س)

.) 21

.) 19 :9

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

تأكید می كنند كه اگر سبیل به ديگر معانی باشد كسانی كه برخی فروعات فقهی را بهه اسهتناد ايهع
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گذشته از ايع احتماالت ،احتماالت ديگری هم ممكهع اسهت طهرح شهود كهه البتهه برخهی از
مفسريع هم به تعدادی از آنها اشاره كردهاند (ف ررازی  : 2 1ذيهل آيهه؛ قاسهمی  : 2 2ذيهل آيهه؛ میبهدی
 : 91ذيههل آيههه؛ حههائری تهرانههی 911

 11 :9؛ طبرسههی 91

 .) 91 :9امههام واژه سهبیل را در ايههع آيههه

همچههون ديگههر اسههتعماالت آن در قههرآن (بقههره 2 ، 1 ، 91 ، 12 :؛ نسههاء  1 :؛ انعههام11 :؛
األعراف 21 ، 2 :؛ توبه99 :؛ رعد )99 :بر معنای لغوی آن حمل مهیكنهد .ايشهان معتقدنهد كهه
سبیل در ايع كريمه مردد بیع معانی م تلف نیست و ضمع داللت بر معنای طريهق بهر مطلهق طهرق
تكوينی و تشريعی داللت دارد و خداو ند متعام در تكويع و تشري برای كافران راهی بهرای سهلطه
بر مؤمنان قرار نداده است (امام خمینهی

2

 )1 -1 9 :در پاسخ به امام ممكع است گفتهه شهود

در بعضی از روايات آيه به معنايی خالف معنای اعم تفسیر شده است؛ از جمله در روايتی بهه نفهی
سبیل كافران بر مؤمنیع در روز قیامت تفسیر شهده اسهت (سهیفی مازنهدرانی 2 1
روايتی ديگر به هلبه در حجت تفسیر شده است (بحرانی2 1

 ) 2 - 29 :و در

.) 9 :

البته اگرچه ايع روايات ضعف سند دارند ولی استدالم بر شموم ،به اطالق نفهی سهبیل و عهدم
ت

یص وارد به مورد هم بدون اشكام نیست؛ توضیح آنكه در نار گهرفتع وهدر و ذيهل آيهه و

آيات مابعد و ماقبل آن و در يه بیان ،فضای آيه اجازة شكل گیری شموم و اطالق را به راحتی
نمیدهد تا بشود به آن تمسه كرد.
با ايع بیان به نار میرسد كه ايع آيه داللتی بر مدعای مستدالن به ايع آيه ندارد و مشكل باهم
نديدن گ اره های قرآنی سبب چنیع اشتباهی شده است؛ توضیح آنكهه از جملهه آسهیبههايی كهه
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

معموالً پژوهشهای دينی ما را تهديد میكند ايع است كه با تقطی و استناد به قسمتی از يه نص
كه بايد بهوورت يه كل واحد ديده شود سعی در به سامان رساندن فرايند پهژوهش مهیشهود ،و
برآيند ايع نگاه كه كل نگری را كنار گذاشته ،تحمیل برداشهتههای ش

هی بهه ن هوص دينهی

 .فضای ن وم ايع آيه حالتی از حاالت منافقیع را نشان می دهد؛ توضیح آنكه منافقان ع ر پیامبر همواره مراقب
اوضا بودند تا ببینند كه مؤمنان و كافران كدام يه بر ديگرى پیروز مىشود تا خود را به آن طرف ن ديه كنند؛
چراكه آنها با هر دو طرف در ظاهر رابطه داشتند .ايع آيه نشان دهنده فروت طلبی آنان است .قرآن كريم په از
اشاره به س نان منافقان ،بیان مى دارد كه خداوند در روز قیامت میان شما قضاوت خواهد كرد و با داورى میان شما و
منافقان و كافران هر گروه را به س اى اعمام خود خواهد رساند .و در پايان آيه اشاره میكند كه خداوند هرگ كافران
را بر مؤمنان برترى نداده است.

26
محققان در زمینه انديشههای تفسیری امام ،بر توجهه بهه ايهع نكتهه در آثهار تفسهیری ايشهان تأكیهد

مقاله

است؛ آسیبی كه كتب حديثی مشهوری چون وسائل الشییه

نیه از آن دور نمانهده اسهت .برخهی از

میكنند و توضیح می دهند كه مشی تفسیری ايشان در آيات االحكام ،توجه به ارتباط آيه با آيهات
ديگر و استاهار سیاق است (ايازی 921

:

. )9

البته ايع مناقشه ،مناقشهای نیست كه بر امام م فی مانده باشد .ايشان با عنايت به همهیع مناقشهه
بحث از معنای سبیل در آيه را به لحاظ ودر آن و عدم لحاظ آن به انجام میرساند ،اگرچه برآيند
تحقیق ايشان نمايا نگر ايع مهم است كه آيه در هر دو وورت سندی برای قاعده مورد بحث اسهت
(امام خمینهی

2

 .)1 -1 2 :توضیح آنكه ايشان معتقد است كه ايهع فقهره از آيهه كريمهه مهورد

بحث ،مربوط به كفار نیست و ضمیر(كم) خطاب به مؤمنیع است و از ديگهر سهو دلیلهی بهر اينكهه
ضابطه و كبرای كلی (لع يجعل )...را به خ وص مورد خاص من

هرف كنهیم نهداريم (امهام خمینهی

 . )1 2 : 2البته ايع س ع دروورتی است كه فضای آيه اجهازه شهكل گیهری كبهرای كلهی (لهع
يجعل )...را بدهد و تمسه به «المورد اليعمم والي

ص» هم بعد از ثبوت كبهرای كلهی وهحیح

است.
 .آيه  2سورة منافقون:
سرورى از آنِ خدا و رسوم او و مؤمنان است ولى منافقان نمىدادند» .
در تقرير استدالم به ايع آيه گفته شده است« :ايع آيه برترى را م

وص مؤمنهان مهىدانهد و

ع ت مؤمع اقتضا مى كند كه حكمى نباشد كه كافر را بر او مسلط كند و گرنه عه ت و شهرف آن
مؤمع از بیع میرود» (جعفری بیتا :ذيل آيه).

 .ايع پاسخ امام مبتنی بر قاعدهای با عنوان (المورد اليعمم والي

ص) است ،براساس ايع قاعده اگر مورد يا واقعه

خاص سبب جعل قانون يا حكم شرعی گردد ،خ وویات عام يا خاص بودن مورد يا واقعه ،سبب تعمیم دامنه حكم
يا تضییق دامنه حكم نمیگردد (جمعی از مؤلفان .)119 : 991
 .بحث ع ت مسلمانان نه تنها در ايع آيه كه در مجموعهای از آيات و روايات مطرح شده (فاطر :؛ يونه،)11 :

( س)

البته وريح تريع سند از حیث داللت احتمالی همیع آيه ذكر شده است.

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

«وج لكلُهك العك ُةُ وج لكرَسُهولكهك وج لكلمُهؤمكنكیعَ وج لككهعُ المُنهافكقكیعَ ال يجعْلَمُهونَ» (منهافقون )2 :ترجمهه« :عه ت و
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شايان ت وجه است كه ع ت اسالم و مسلمانان و حتی انسان در انديشه امام جايگاه ويژهای دارد
(امام خمینی الف 921

221 :؛  ) 22 : 1ايشان ضهمع تشهويق سهران ديگهر كشهورهای اسهالمی بهه

ع ت مداری و پرهی از تع دادن به سلطه و خواری تأكید میكنند كه:
و بهتر ايع است كه ن یحت ما را گوش كنند و با ملت مها موافقهت كننهد و
امريكا را محكوم كنند .و ايع حربهاى كه در دست آنهاست كه حربهة نفهت
است ،ايع حربه را به كار ببرند .خار به شما ،اجانب به شما احتیها دارنهد.
شما به آنها احتیا نداريد .چرا خودتان را ذلیل مىكنید در مقابهل اشه اص
ديگر؟ خداى تبارق و تعالى مىفرمايد :ع ت براى مهؤمنیع اسهت .مهؤمنیع
بايد ع ي باشند .چرا خودتان را ذلیل مىكنید براى يه خیالهايى كه كرديد
كه نمىشود ايع ابرقدرتها چه بشود؟ امروز ديگر آن روزها نیست كه نشهود.
همه كارى مىشود (امام خمینی الف 921

.) 11 :

بررسی وحت و عدم وحت استدالم به ايع آيه را با اشاره بهه شهأن نه وم آيهه و فضهای آيهه
پیمیگیريم؛ شأن ن وم ايع آيه بديع شرح است كه :په از ه وه بنیالم هطلق ،دو نفهر ،يكهى از
طايفه ان ار و ديگرى از مهاجران به خاطر آب باهمدرگیر شدند .هركدام قبیله خود را به كمهه
طلبیدند .يه نفر از مهاجران به يارى دوستش آمد و عبداللُه بع ابى كهه از سهران منافقهان بهود ،بهه
يارى مرد ان ارى آمد ،و درگیری لفاى شديدى میان آن دو درگرفت .عبد اللُه بع ابى ،در حهالی
كه ناراحت بود به ان ار گفت :ايع نتیجه كارى است كه شما به سر خودتان آورديد ،ايع گروه را
در شهر خود جاى داديد و اموالتان را با آنها قسمت كرديد .به خدا قسم اگر بهه مدينهه برگهرديم،
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

آنان را بیرون میكنیم .زيد بع ارقم ،كه در آن زمانجوان بود ،خدمت پیامبر(ص) رسید و داستان را
نقل كرد .پیامبر(ص) عبداهلل را خواستند و ماجرا را جويا شدند .عبداللُه ،زيد را تكذيب كرد ،در ايع
زمان جمعى از ان ار كه حاضر بودند عرض كردند اى رسوم خدا(ص) عبد اللُهه به رم مها اسهت،
س ع كودكى از كودكان ان ار را برضد او نپذير» ،پیهامبر عهذر آنهها را پهذيرفت در اينجها طائفهه
ان ار زيد بع ارقم را سرزنش كردند .ولی با ن وم ايع آيه وداقت زيد روشع و عبداهلل رسهوا شهد
(مكارم شیرازی 912

 11- 11 : 2؛ فیض كاشانی 2 2

 911- 912 :؛ عالمه طباطبايی 2 1

.) 2 : 9

اما فضای آية كريمه مورد بحث از دو فراز تشكیل شده است:
« .يجقُولُونَ لَئكع رجججعْنا إِلَى الْمَدِينَ لَیُ رِججعُ الأَعج ُّ مكنهجا الأَذَمُ» (منافقون )2 :ايع فراز از آيهه كريمهه
مورد بحث به س نی كه منتسب به عبد اللُه بع ابى اسهت اشهاره دارد و مناهورش ايهع بهود كهه مها

بازگشت از جنگ بود .البته چون همه منافقان همیع خط مشى را داشتند قرآن به وهورت جمعهى

مقاله

ساكنان مدينه ،رسوم اللُه(ص) و مؤمنان مههاجر را بیهرون مهىكنهیم ،و مهراد از بازگشهت بهه مدينهه،
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از آن تعبیر مىكند.
 .در فراز دوم قرآن به آنان پاسخ میدهد :ع ت م
ولى منافقان نمىدانند «وج لكلُهك العك
(مكارم شیرازی 912

وص خهدا و رسهوم او و مؤمنهان اسهت

ُةُ وج لكرَسُهولكهك وج لكلمُهؤمكنكیعَ وج لككهعُ المُنهافكقكیعَ ال يجعْلَمُهونَ» (منهافقون)2 :

 11- 11 : 2؛ فیض كاشانی 2 2

 911- 912 :؛ عالمه طباطبايی 2 1

.) 2 : 9

با ايع بیان عدم داللت آيه بر مراد مستدم واضح است كما اينكه كمتر هم به ايع آيه اسهتدالم
شده است؛ چراكه قرآن در برابر س ع كسانی كه خود را ع ي و مسلمانان را ذلیل میدانند بها ايهع
بیان موض گرفته است و با ايع فضا ،انديشهای مثل انديشه نفی سبیل را نمیشود با اسهتناد بهه ايهع
آيه مبرهع كرد.
با ايع سیر از تحقیق مش ص شد كه داللت قرآن بر قاعده با اشكاالتی مواجه است،كما اينكهه
برخی از ب رگان هم به مناسبت به همیع نكته

اشاره كردهاند (شبیری زنجانی 2 9

.)2911 :

روایت
روايت نبوی «اإلسالم يعلو و ال يعلى علیه و الكفار بمن ل

 .)992 :2از جمله ادله مورد استناد در مبرهع كردن ايع قاعده است (م طفوی

.)292 : 2

سند روایت
ايع روايت كه دركتاب من الیحضره الفقی

و كتاب الخالفآمده بهدون سهند و طريهق معتبهر ،سلسهله

راويان و ناقالن حديث به مع وم رسیده است و به اوطالح مرسل اسهت .البتهه مناقشهه ارسهام بهر
ديگر نقلهای ايع حديث

هم وارد است (سیفی مازندرانی 2 1

 29 :ه  .) 2امام ضمع تأيید مرسل

 .ايع آيات مهم تريع فرازهای قرآنی بود كه كه امكان دارد در فرآيند مستند كردن قاعده مطرح ،مورد استناد قرار
بگیرد .اگرچه برخی از آيات مثل آيه كريمه « ال يجتُ كذك المُؤمكنُونَ الكافكريعَ أَوْلكیاءج مكع دُونِ المُؤمكنیعَ وج مجع يجفعجل ذلكهج
فَلَیْهج مكعَ اللُهك فی شَیْءٍ إِالُ أَن تَتُقُوا مكنهُمْ تُقاةًِوج يُحجذِّرُكُمُ اللُهُ نَفسجهُ وج إِلَى اللُهك المج یر» (آم عمران ) 2:مورد استناد برخی
قرار گرفتهاست( .م ينانی  ) 912ولی با تكیه بر سیر تحقیق گذشته معلوم نیست ايع آيه كريمه با چه بیانی بر مدعای

( س)

ايع ب رگوار و مبرهع كردن قاعده داللت دارد.

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

2 9

المهوتى ال يحجبهون و ال يرثهون» (وهدوق
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بودن روايت مورد بحث ،آن را از مراسیل معتبره میداند با ايهع بیهان كهه« :فهال إشهكام فهی كونهه
معتمداً علیه؛ لكونه مشهوراً بیع الفريقیع على ما شهد به االعالم ،و الشیخ ال دوق (قدّسسرّه) نسبه
إلى النبیّ (ص) ج

ماً ،فهو مع المراسیل المعتبره» (امام خمینی

2

 .)1 1 :امام در كهالم پهیش نقهل

برای حل مشكل ارسام در استناد به روايت دو راه را در پیش میگیرند:
 .مشهور بودن روايت براساس نقل برخی از ب رگان.
 .روايت از روايات مرسلهای است كه شیخ ودوق به طور قط و جه م بهه پیهامبر(ص) نسهبت
میدهد.
راه اوم امام در استناد به روايت مبتنی بر انديشهای است كهه مشههور بهودن حهديث را موجهب
جبران ضعف سند می داند؛ توضیح آنكهه شههرت بنهابر اوهطالح دانشهیان درايهه سهه گونهه اسهت:
فتوايی  ،روايی و عملی . 9امام شهرت در بیع قدما مثل سید مرتضی ،شیخ ودوق و پدرش ،شهیخ
مفید و طوسی را جابر ضعف سند میداند و شهرت بیع متأخريع را قابل اعتنا نمیداننهد .ايشهان بها
اعتقاد به عدم اعتبار شهرت متأخريع بر سند حديث «علی الید» مناقشه نموده و تأكید میكنند:
لیه له بیع القدماء -مثل السهیّد رحمهه اهلل و ال هدوقیع ،والمفیهد ،والشهیخ-
شهرة؛ بحیث ثبت استنادهم إلیه ،وإنّما وار مشهوراً بیع المتأخّريع ،وال اعتبار
بشهرتهم ،وإنّما االعتبار بشههرة القهدماء .واسهتناد مثهل ابهع إدريهه اليكفهی
النجباره؛ إذ لیه مع قدماء األوحاب (امام خمینی .)921 : 2 2
در مقابل ايع انديشه برخی از فقها شهرت را جابر ضعف سند نمیدانند (خويی ب بهیتها

.) 29 :

هر چند در خ وص ايع روايت شهرت در بیع قدما هم محهرز نیسهت تها بشهود بها اتكهای بهر آن
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مشكل ضعف سند روايت را برطرف كرد.
 .به معنای اشتهار فتوايی در يكی از مسائل فقهی در میان جم زيادی از فقهاست بدون آنكه ايع فتوا به روايتی مستند
باشد (جمعى از پژوهشگران زير نار هاشمی شاهرودى 2 1
 11؛ ودر 2 1

 1 :9؛ سعدى 2 : 212؛ مشكینى - 11: 2 1

.)111 :2

 .به معنای نقل شدن حديثی توسط راويان زيادی كه تعدادشان به حد تواتر نرسد والبته از همديگر هم نگرفته باشند
(جمعى از پژوهشگران زير نار هاشمی شاهرودى 2 1
ودر 2 1

 1 :9؛ سعدى 2 : 212؛ مشكینى  11- 11: 2 1؛

.)111 :2

 .9به معنای اشتهار عمل به روايتی از جانب عده زيادی از فقهاست (جمعى از پژوهشگران زير نار هاشمی شاهرودى
2 1

 1 :9؛ سعدى 2 : 212؛ مشكینى  11- 11: 2 1؛ ودر .)111 :2
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ودوق روايتی را به وورت ج م به يكی از مع ومیع نسبت دهد ،ايع استناد جازمانه ،بیهانگر ايهع

مقاله

راه دوم امام در ت حیح استناد به روايت مبتنی بر انگارهای است كه مهدعی اسهت وقتهی شهیخ
مطلب است كه ودور روايت در ن د او به اثبات رسیده است وگرنه از الفاظی مثل «روی» كه قط
و ج م جناب ودوق را نمیرساند استفاده میكرد .هرچند پیرامون مرسهالت وهدوق انگهارهههای
م تلفی است (سبحانی  )92 – 929 : 2 1ولی به نار میرسد كه با توجه به وجهود مبهانی م تلهف در
باب سنجش ودور يا عدم ودور روايت منطقی نباشد كه به ورف تعبیر شیخ ودوق هرچند كهه
جازمانه باشد از مشكل ارسام چشم پوشی كرد.
داللت روایت

تقرير استدالم به ايع حديث به ايع بیان است كه :هر عملی كه موجب سهلطه كفهار بهر مسهلمیع و
اعتالی كفر به اسالم شود بر اساس ايع حديث هیر مشرو است (سیفی مازنهدرانی  ) 21 : 2 1برخهی
با تفكیه بیع فقرات روايت به تبییع داللت روايت بر قاعده پرداختهاند و معتقدندكه روايت ،ههم
به حسب جمله اوم يعنى جمله موجبه و هم به حسب جمله ثانى كه جمله سالبه است داللت تام و
تمام بر حجیت قاعده نفى سبیل دارد؛ توضیح آنكه مفاد جمله اولى كه همان جمله موجبهه باشهد؛
يعنى همیشه در احكامى كه براى امور مسلمانها تشري شده است علو مسلمانها بر كفهار مراعهات
برتری ندارند (موسوی بجنوردی 21

.)911- 911 :

البته برخی از نويسندگان بر استدالم به ايع روايت مناقشه كردهاند و عالوه بهر ضهعف ارسهام،
احتمام ارشاد به علو ذاتی اسالم را مطرح كردهاند (م طفوی  ) 29 : 2برخی از محققهان بها اشهاره
به مناقشه پیشگفته درودد پاسخ از مناقشه برآمدهاند ،هرچند مناقشه بر سند حديث به قوت خهود
باقی است ،با ايع بیان كه « اسالم عبارت است از مجموعة احكهام و قهوانیع؛ وقتهى گفتهه مهىشهود
اسالم ،علو و برترى دارد يعنى همان مجموعه قوانیع و احكام ،اعم از حقوق ج ايى و حقوق مدنى
و هیر ذله موجب علو مسلم بر كافر است» (موسوی بجنوردی 21

 .)911 :آنچه مؤيد ايهع پاسهخ

است و وولت مناقشه پیش گفته را میشكند ادامه ايع جمله است كهه بهه حكمهی فقههی در بهاب
« .االسالم يعلو»

( س)

« .و ال يعلى علیه»

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

شده است ،مؤداى جمله سلبیه هم ايع است كه كفار بر مسلمانها از ناحیهه همهیع احكهام شهرعیه
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ارث اشاره دارد .هرچند ثابت نیست ايع گ اره ادامهه حهديث باشهد و برخهی معتقدنهد كهه كهالم
مرحوم ودوق است (علیدوست .) 91 : 929

امام بحث از مدلوم روايت را با دو احتمام در مقام اخبار يا انشاء بودن پهیمهیگیهرد؛ توضهیح
آنكه ايشان تأكید می كند كه مدلوم ايع حديث از دو حام خار نیست يا جمله خبری و در مقهام
اخبار است يا جمله خبری است كه در مقام انشاست .در وورت اوم نیه حهديث يها در مقهام بیهان
برتری آموزه های اسالم از جهت منطق وبرهان بر آمهوزه ههای اديهان ديگهر اسهت يها بیهانگر هلبهه
خارجی اسالم بر ساير اديان است .ايشان دروورت در مقام انشا بودن حديث معتقدنهد حهديث در
ودد بیان وجوب برتری اسالم بر ساير اديان است (امام خمینی

2

 )1 1-1 1 :با ايع بیان امهام،

حديث داللتی بر قاعده ندارد .برخی از فقها نی در تحقیقی كه برآيندش همسو با تحقیق امام است،
ضمع اشاره به ضعف سندی حديث آن را از جهت داللت مجمل میدانند (خويی الف بیتا

.)29 :

اجماع
يكی از ادلهای كه با آن بر ايع قاعده استدالم شده اجما است (فاضل لنكرانی ) 99 : 2 1؛ البتهه اگهر
اجماعی بر مفاد ايع قاعده باشد ،مشكل احتمام مدركی بودن را دارد.هرچند كه اجما چه مح ل
و چه منقوم آن حجیت ذاتی ندارد .و زمانی حجت است كه كاشف از قهوم مع هوم باشهد .امهام
درتحقیقات اوولی خود بر عدم حجیت ذاتی اجما تأكید میكنهد «و بالجملةِ  :فحجّيّةِ اإلجمها
عندنا إنّما هی لكشفه عع قوم المع وم؛ لقاعدة اللُّطف أو هیرها ،و إلّا فاإلجما مع حیث هو لهیه
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

حجّ

عندنا» (امام خمینی 2 1

 11 :ه 12؛ تقوی اشتهاردی 911

 92 :9ه.) 91

 .اجما  :اتّفاق نار فقها بر حكم شرعى است .اجما هر چند در رديف داليل چهارگانه شمرده شده است ،لیكع
دلیل مستقلى نیست؛ بلكه قوم مع وم هه علیه السّالم هه حجّت است و اجما در وورتى حجت است كه كاشف قطعى
از قوم مع وم باشد .از ايع رو ،طرح آن در فقه در كنار كتاب و سنّت ،جنبه وورى و ظاهرى دارد.
اجما مح ّل :اجما به دست آمده با جستجو توسّط فقیه ،مقابل اجما منقوم.در اجما مح ّل ،فقیهى كه ادّعاى
اجما مىكند با جستجو در گفتهها و نوشته هاى فقها از گذشته تاكنون ،اتّفاق و اجما آنان را در يه مسأله تح یل
مىنمايد.
اجما منقوم :اجما نقل شده براى فقیه (جمعی از پژوهشگران زير نار هاشمی شاهرودی 2 1

.) 1 - 11 :

66
درق عقل و توجه به آن در فقه شیعه جايگاهی ممتاز دارد تا به آنجا كه عقل بر اساس آموزههای

مقاله

عقل
ايع مكتب به عنوان پیامبر درون توویف شدهاست .عقل به عنوان دلیلهی مسهتقل يها مهتمم ديگهر
اسناد و ادله چه در ساحت داللت و چه در ساحت فهم ن وص از ويژگیهای بارز فقه امام اسهت.
امام فقیهی عقلگرا است كه نهتنها در فقه خود به عقل استناد میكنهد (امهام

خمینهی ب

92

) 1 :

بلكه در برخی موارد رواياتی را كه خود ايشان تعبیهر «وهحیحه» در مهورد آنهها دارنهد را بهه دلیهل
م

الفت با درق عقل كنار میگذارد (امام خمینی

درق عقل دانسته است (امام خمینی

2

2

 )12 :يا در مواردی روايات را ارشهاد بهه

 )1 1 :البته ايشان در فقه خود تأكید دارد كه نبايد با فقه

كه فضايی عرفی دارد ،بسان فلسفه عمل كرد (امام خمینی  .)2 2 :1 2با ايع مقدمه؛ تأكیهد مهی-
شود كه مضمون ايع قاعده مورد درق عقل است؛ توضیح آنكه عقل بها توجهه بهه مقاوهد كهالن
شار  ،اهمیت و بايستگی علو و استقالم اسالمی را درق میكند و از آنجها كهه مفهاد ايهع قاعهده
تالزم حتمی با دو عن ر ع ت و استقالم اسالمی دارد مورد درق عقل است و به بیهانی ت هورش
ت ديق را به همراه دارد .برخی با بیانی ن ديه به ايع تقرير و با تكیه بر اهمیت دو عن هر عه ت و
شرف در اسالم دلیل عقل را تقرير میكنند؛ گفته شده« :فإن رفع اإلسالم و ع ّة و شرفه تمنه مهع
البته اگر مستمسه درق عقل شد بايد در م اديق هم به مقتضای درق عقل توجه كهرد .بها ايهع
سیر از تحقیق مش ص شد كه دلیل عقلی و تمسه به درق عقهل تنهها ،قابهل اعتنهاتريع دلیهل در
مبرهع كردن قاعده نفی سبیل است.

 .اشاره به حديثی از امام كاظم( ) «يجا هكشَامُ إِنُ لكلُهك عجلَى النُاسِ حُجَّتَیْعِ حُجَّ ًِظَاهِرَةًِوَِحُجَّ ًِبَاطِنَ ًِفَأَمَّاِالظَّاهِرَةُِفَالرُّسُلُِوَِ
الْأَنْبيَاءُِوَِالْأَئِمَّ ُ(ع)ِوَِأَمَّاِالْبَاطِنَ ُِفَالْعُقُول» (كلینی 911

.) 1 :

 .در ذيل همیع بحث و با تأكید بر ايع حقیقت كه فقه فضايی عرفی دارد ،و نبايد در آن بسان فلسفه عمل كهرد؛ امهام
با عنايت به همیع امر فرموده است« :فالينبغی للفقیه االتكام على العقوم فی األحكهام الشةرِعيّ » (امهام خمینهی

2

 )2 1 : 1ايع نكته و عدم توجه به ودر و فضای بحث امهام باعهث شهده كهه برخهی ادعها كننهد كهه امهام در برخهی از
كلماتشان تمسه به عقل و استدالم عقلی را نفی كرده است (اي دهی )21 : 991البته چنانچه گفته شد ،توجه به بحهث

( س)

امام راف ايع توهم است.

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

تشري حكم يجعل المسلم أذمّ مع الكافر أو مساوياً له ،فال يبقى إلّا كونه أرفه

» (شهیرازی .)1 : 2 9
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چند نکته:
.رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله

برخی از دانشیان فقه ضمع بحث از ادله قاعده ،قاعده را البته با فرض مستند بودن به آية نفی سبیل،
هم رتبه با ساير ادله و احكام اولیه دانسته و اعتقهادی بهه حكومهت قاعهده بهر ديگهر ادلهه در زمهان
تعارض ندارد (ان هاری 2 1

 )121 :9در مقابل ايع انديشه ،برخی از شاگردان امام ضمع اشهاره بهه

انديشه پیش گفته ،ايع قاعده را چون قاعده «نفی حر

» بر ادله اولیه احكام حاكم مهیداننهد (فاضهل

لنكرانی ) 21 : 2 1امام دلیل «الحر » را با توجه به تأكید بر عدم جعل حكم حرجی در لسان دلیل،
مقدم بر ادله ديگر احكام دانسته و معتقدند كه اطالق ديگر ادله مقید به عهدم حرجهی بهودن اسهت
(امام خمینی  ) 91- 91 : 2 1با ايع بیان نفی حر بنا بر انديشه امام خمینهی بهر ادلهه نفهی سهلطه ههم
مقدم است؛ چراكه امام تأكید میكند كه نفی حر شامل همهه احكهام وضهعی و تكلیفهی اسهت و
حتی بر ادله ثانويه هم حاكم است (امام خمینی

ب

92

.) 2 :

 .2مرجع تعیین مصداق سلطه

يكی از مباحثی كه در بحث از قاعده بايسته است ،بحث از مرج تعیهیع م هداق سهلطه اسهت.
آنچه در بیع فقها معروف است ايع است كه فقیه خود را مت دی تعییع م داق حكم شرعی برای
ديگران ندانسته و تأكید میكنند« :تعییع موضو

حكم ،شأن فقیه بماهوفقیه نیست( ».منتاهری : 2 9

) امام در جايگاه مفتی خود را مسئوم تعییع م داق احكهام نمهیدانهد؛ توضهیح آنكهه ايشهان در
جواب استفتايی درباره رانندگانی كه به خاطر عدم رعايت مقررات راهنمايی يا در اثر عدم مهارت
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

باعث قتل افراد به خاطر ت ادف میشوند ،میفرمايند« :با فرض اينكه ت لف ،تفريط نسبت به نفه
است حكم شبه عمد را دارد ».دادستان وقهت ،بها مطهرح كهردن ايهع اسهتفتا و بهه جههت تشه یص
م داق خارجی سؤالی را بديع مضمون مطرح میكند كه« :آيا ايع حكم به طور مطلق است ،يعنی
نار مبارق بر تفريط بودن است يا تشه یص بهه عههده محكمهه مهیباشهد و حضهرتعالی بها فهرض
« .ماججعجلَ عجلَیْكُمْ فی الدّيعِ مكع حجرَ » (حج.)12 :
 .شايان توجه است كه گاهی در لسان فقها ،از م داق حكم تعبیر به موضو میشود ،ولی بها توجهه بهه اينكهه در ايهع
بحث فرد خارجی يا موقعیت خارجی كه عنوان سبیل با آن بهنحوی ارتباط پیدا میكنهد مهراد اسهت ،تعبیهر بهه م هداق
بهتر است؛ توضیح آنكه در قضیه شرعی «حرمهت و عهدم جعهل سهبیل» سهبیل ،موضهو اسهت و حرمهت ،حكهم .پهه
موضو مش ص و واضح است ولی م داق خارجی همیع موضو و چگونگی تعییع آن جای بحث دارد.
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الف921

 .)212 : 1در پاسخ به نامه برخی از مسئوالن كه ضمع تشريح روند قانونگذاری در كشهور

مقاله

موضو حكم فرموديد؟» امام پاسخ میدهند كه« :تش یص موضو

با اينجانب نیست( ».امام خمینی

به اختالف احتمالی بیع شورای نگهبان و مجله شورای اسالمی اشاره كرده و بر ايع اساس تأكید
دارند كه:
همیع جاست كه نیهاز بهه دخالهت واليهت فقیهه و تشه یص موضهو حكهم
حكومتى پیش مىآيهد .گرچهه مهوارد فراوانهى از ايهع نمونهههها در حقیقهت
اختالف ناشى از نارات كارشناسان است كه موضو احكام اسالم يا كلیات
قوانیع اساسى را خلق مىكند (امام خمینی الف 921

. )219-212 : 1

امام ضمع تأكید بر مرجعیت كارشناسان و عدم نیاز به مرحلهای ديگر ،برای احتیهاط ،مجمعهی
را پی ري ی میكنند كه در اوالحیة جديد قانون اساسی ،همان مجمه تشه یص م هلحت اسهت.
(امام خمینی الف 921

 )212 : 1امام حكهم را متوجهه همهه مكلفهان دانسهته (امهام خمینهی 2 1

) 22 :

ايشان در بحث تش یص ضرورت ،با توجه به اينكه عمل كردن به بعضى از مسائل شرعى بستگى به
وجود ضرورت دارد ،تأكید میكند كه تش

یص با خود مكلّف است (امام خمینی

ايشان در مواردی ديگر هم مكلف را مرج تش یص م

داق میداند (امهام خمینهی

 .) 2 :البته

2
2

 .)29 :و

در برخی موارد ضمع اشاره به مرجعیت مكلف ،رجو بهه عهرف را در تشه یص م هداق تووهیه
با ايع سیر از تحقیق و براساس انديشه فقهی امام مرج تش یص سبیل مكلهف يها بهه بیهان بهتهر
نهاد مكلف است .بهتر بودن تعبیر نهاد مكلف از ايع باب است كه با توجهه بهه گسهتره احكهام ،در
برخی موارد يه مجموعه يا دستگاه مكلف است .البته مكلف میتواند از كارشناسی كارشناس يها
هر راه ديگر در جهت تعییع م هداق اسهتفاده كنهد .متفهاوت بهودن مكلهف در م هداق شناسهی و
اهمیت شناخت درست م داق حكم باعث شده كه امام در برخی موارد كه موارد حكومتی است،
اقدام به م داق شناسی كند

.

 .البته مراد امام با توضیحی كه گذشت ،م داق است.
 .ايشان ضمع حكم به وجوب جهاد در جواب سؤالی مبنی بر ارجحیت جهاد در جبهههای ايران ،ضمع پاسه ی كهه
به نار میرسد م داق شناسی است ،تأكید میكند كه « :در حام حاضر جبهه ايران مقدم است» (امام خمینهی

( س)

. ) 2 :9

2

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

میكند (امام خمینی

2

.) 2 :
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 .3اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز

تأكید بر ايع نكته بايسته است كه پذيرش انديشه نفی سبیل به معنای طغیان وسركشی يا قط ارتباط
با ديگر كشورها كه نوعی ان وای خود ساخته است نمیباشد و نسبتی با انديشههای امام ههم نهدارد
(ر.ق :امام خمینی الف 921

.)912 :2

تطبیقات

در ادامه ايع مقاله به مناور نشان دادن ظرفیتی كه ايع قاعهده در فقهه ايجهاد مهیكنهد بهه برخهی از
تطبیقات ايع قاعده كه عمدتاً مسائل نوپديد هستند اشاره میكنیم:

.نفی سبیل و استقالم اقت ادی (ضرورت استفاده از تولید ملهی و راهكهار اقت هاد مقهاومتی):
يكی از اووم اساسی انديشة اسالمی استقالم است؛ استقالم كه به يه معنها همهان عهدم سهلطه و
سبیل است ،دارای ساحتی اعم از استقالم فرهنگی ،سیاسی ،اقت ادی و اجتماعی است .بهه دسهت
آمدن ايع اول مبتنی بر عدم وابستگی به ديگران است .امام خمینهی تأكیهد مهیكننهد كهه رشهد و
استقالم و آزادی با وجود دخالت از هر جنه و مسله و مكتب در هر امری از امور كشور اعم از
سیاسی و فرهنگی ،اقت ادی و ناامی خواب و خیالی بهیش نیسهت (آژيهر  .)911 : 912در ايهع میهان
استقالم اقت ادی جايگاهی به مهم دارد ،چراكه بدون استقالم اقت ادی دستیابی بهه ابعهاد ديگهر
استقالم میسرنیست .امام در باب اهمیت استقالم اقت ادی تأكید دارند كه:
ما بايد زحمت بكشیم تا در همه جناحها خودكفها باشهیم .امكهان نهدارد كهه
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

استقالم به دست بیايد ،قبل از اينكه استقالم اقت ادى داشته باشیم .اگر ما بنا
باشد كه در اقت اد احتیا داشته باشیم ،در چی هاى ديگر هم وابسته خواهیم
شد (امام خمینی الف 921

.)299 : 1

ايشان با ژرفنگری بر رابطه دوسويه بهیع اسهتقالم اقت هادی و خودكفهايی تأكیهد مهیكنهد؛
توضیح آنكه بر اساس انديشههای امام اگرچه راه رسیدن به اسهتقالم اقت هادی خودكفهايی اسهت
ولی خودكفايی در شرايط سلطه بیگانگان و وابستگی میسر نیست (امام خمینی الف 921

.) 12 :1

توجه به تولید ملی و اف ايش آن ،به معنای خود كفهايی در آن زمینهه و دسهت يازيهدن بهه
استقالم اقت ادی است .امام در تبییع سیاستهای كالن آينده ناام جمهوری اسهالمی ،بها رد قطه
1 .National product
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ايشان همچنیع بر ضرورت فعالیت آحاد مردم و تولیهدات آنهان در رسهیدن بهه اسهتقالم اقت هادی
تأكید میكنند (امام خمینی الف 921

مقاله

رابطه اقت ادی با ديگر كشورها بر اهمیت تولید ملی تأكید میكننهد

(امهام خمینهی الهف 921

)912 :2

 .)2 1 :تحريم يا به بیهان امهام انه وای اقت هادی ،از شهرايطی

است كه باعث میشود در وورت مديريت درست باعث دستيابی به استقالم اقت

ادی شود (آژير

 .)999 -992 : 912ايشان در ايع شرايط تحمل سه تی و تهالش بهرای كسهب خودكفهايی را واجهب
میدانند (آژير .)992 : 912ايع شرايط ،توجه و تأكید بهرآن همهان مبهانی بحهث اقت هاد مقهاومتی در

آيینه انديشههای امام است.
.برخی از فقها با تمسه به قاعده نفی سبیل و تسری حكم آن به مقدسات اسالمی با ايع بیان
كه حرمت و احترام به قرآن از احترام به مؤمنیع باالتر است برايع باورند كه قرآن نبايد در اختیهار
كفار قرار گیرد (نجفى 212

 )992 :در مقابل ايع انگاره امام ضمع بحث از ادله قاعهده معتقدنهد

كه مالكیت كفار نسبت به قرآن نه تنها تسلط به شمار نمیآيهد ،بلكهه نشهر آن در كشهورهای هیهر
مسلمان و بسط و گسترش احكام الهی در آن كشورها به نوعی سلطه و نفوذ مهؤمنیع بهر كهافريع و
زمینهای برای تأثیر معارف الهی در قلوب آنان است (امام خمینی

2

.)1 2-1 1 :

 .9ممنوعیت ازدوا زن مسلمان با مرتد و هیر مسلمان :برخی از فقها با تمسه بهه ايهع قاعهده
مسأله را در تحریرالوسیل

چنیع تبییع میكند:
براى زن مسلمان ،جاي نیست كه با كافر ازدوا نمايد؛ چه دائم باشهد و چهه
انقطاعى ،چه كافر اولى حربى باشد يا كتابى ،چه مرتد فطرى باشد يها مرتهد
ملّى .و براى مرد مسلمان جاي نیست كه نه با هیر از زن كتهابى ههه از اوهناف
كفّار هه و نه با زن مرتد فطرى يا ملى ازدوا نمايد .و اما زن كتابى يهودى و
ن رانى داراى اقوالى است ،مشهورتريع آنها ايع اسهت كهه ازدوا دائمهى
با او ممنو است و ازدوا انقطاعى جاي مىباشد؛ و گفته شده است كهه در
هیچ كدام جاي نیست؛ و گفته شهده كهه در ههر دو وهورت جهاي اسهت .و
اقههوى آن اسههت كههه در منقط ه جههاي اسههت ولههى در ازدوا دائههم ،احههوط
(وجوبى) من آن است (امام خمینی ب 921

.)912 :

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

ازدوا

زن مسلمان را با مرتد وهیر مسلمان حرام كردهاند (نجفی 212

 )1 9 :2امام فروعهات ايهع

( س)
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برخی از فقها در شرح فتوای امام يكی از داليل حرمت ازدوا زن مسلمان با مرد هیرمسلمان
را قاعده نفی سبیل میدانند و ادعا میكند كه ازدوا چه دائم و چهه موقهت سهبیل و سهلطه اسهت
(فاضل لنكرانی  )9 2 : 2البته ايشان در بحث مسهتقل از ايهع قاعهده معتقهد اسهت قاعهده نفهی سهبیل
مناسبتی با بحث ازدوا ندارد؛ چرا كه زناشويی موجب تسهلط زن بهر مهرد و مهرد بهر زن نیسهت و
نسبت زن و شهوهر مسهاوی اسهت (فاضهل لنكرانهی  .) 1 : 2 1در مقابهل انگهارهای كهه معتقهد اسهت
زناشويی موجب تسلط مرد بر زن نیست ،برخی ادعا میكنند كهه آداب و رسهوم اجتمهاعی باعهث
میشود كه بعد از ازدوا زن در محدوده وسیعی مطی امر شوهر باشد و در چنیع شهرايطی الزمهه
ازدوا

زن مسلمان با كافر سلطه كافر بر مسلمان خواهد بود (ابراهیمی : 911

) .نكتهای كه وجهود

دارد ل وم توجه به اختالف فرهنگها در بحث ازدوا است؛ توضیح آنكه توجه به برخی شهرايط
در جوام از جمله مردساالر يا زن ساالر بودن جامعه يا حیاتی بهودن و نقهش پهر رنهگ ازدوا در
زندگی افراد يا عدم آن در تحقق سبیل و سلطه در باب ازدوا بايد در نار گرفته شود.
اگرچه انديشه قائلیع به حرمت و حلیت در باب ازدوا با هیر مسهلمانان ل ومهاً مبتنهی بهر ايهع
قاعده و تمسه يا عدم تمسه به آن نیست ولی اختالف در استناد به قاعده و عدم آن در مسأله

بیانگر اهمیت كیفیت نگاه به قاعده و تطبیق آن است.
 .2قاعده ل

وم وفای به تعهدات يكی از قواعد مطرح در فقه شیعه است (مرك مطالعات و تحقیقات

اسالمی پژوهشكده فقه و حقوق  ) 11 ، 1، 2 : 919و نه تنهها در سهاحت روابهط فهردی ،بلكهه كهاربرد
فراوانی در مسائل سیاسی و اجتماعی دارد  .گذشته از آياتی كه مستند ايع اوهل اسهت (مؤمنهون2 :؛
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

بقره  11 :؛ توبه2 ،1 :؛ مائده 9 :؛ نساء )22-91 :روايات فراوانی بر ايع قاعده داللهت دارد (نههج البالههه :نامهه

 .)19علی( ) در نامه به ماله اشتر ضمع تأكید بر ل وم وفای به عهود ،تأكید مهیكنهد كهه بها همهه
اختالفاتی كه مردم جهان دارند هیچ يه از فرائض الهی به اندازه وفای به عهد مهورد اتفهاق مهردم
جهان نیست ،حتی مشركان زمان جاهلیت آن را مراعات میكردند؛ زيهرا عواقهب پیمهان شهكنی را
آزموده بودند (نهج البالهه :نامه )19

 .مسأله ازدوا با هیر مسلمانان از مسائل مهم و ريشه دار در فقه اسالمی است كه فقها از ديرباز بهه آن پرداختههانهد و
فروعات آن را در ساية ادلة م تلف قرآنی و روايی تبییع كهردهانهد ،ضهرورت و اهمیهت بحهث باعهث شهده اسهت كهه
متأخريع اقدام به تألیف رسالههای م تلفی پیرامون ايع مسأله كنند( .ر.ق :جباران  929؛ ابراهیمی . ) 911
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په از الحاق به آنها الزم است ،حتی اگر در مقطعی به ضهرر كشهور باشهد (عمیهد زنجهانی 921

:9

مقاله

برخی با تكیه بر اول ل وم عمل به تعهدات تأكید میكنند كه عمل به قراردادهای بهیع المللهی
 .)219حام سؤام ايع است كه در وورت ت احم اول نفی سبیل با اول ل وم وفای به تعهدات چهه
بايد كرد؟ امام تأكید میكند كه:
اگر روابط سیاسى دوم اسالمى با بیگانگان موجهب اسهتیالى آنهان بهر بهالد
مسلمیع يا نفوس و اموالشان شود يا موجب اسارت سیاسى مسلمیع گردد ،بر
رؤساى دولتها حرام اسهت كهه چنهیع روابهط و مناسهباتى داشهته باشهند؛ و
پیمانهايشان باطل است .و بر مسلمیع واجهب اسهت آنهها را ارشهاد كننهد و
آنان را ولو با مقاومت منفى ،به ترق ايعگونه روابط مل م نمايند (امام خمینی
ب 921

. )11 :

البته ايشان تأكید میكند كه در وهله اوم دولت اسالمی نبايد ملت م به پیمان و قرار دادی شهود
كه خالف م لحت اسالم و مسلمیع شود (امام خمینی  .)211 : 912ايع نكته و دقت به آن ،با توجه به
فضای سیاسی و بیعالمللی امروز و ل وم اعتمادسازی مههم اسهت و بايهد بها كارشناسهیههای دقیهق
سیاسی و مذهبی و رعايت م الح اسالم و كشور تع به پذيرش قراردادهها داد .البتهه اگهر پیمهان يها
قراردادی موجب استیالی كفارشود باطل است و دلیلی بر ل وم پايبندی به آن نداريم؛ چراكه ادلهه
.1يكی از مسائل نوپديدی كه امروزه مطرح است بحث كهار كهردن مسهلمان در شهركتهها و
اداراتی است كه هیر مسلمان و كفار رياست آن را بر عهده دارد .برخی از فقها با سنجه قهرار دادن
ايع قاعده ،سلطه كافر بر مسلمان يا عدم آن را مالق جواز و عدم جواز میدانند (بهجهت 2

:9

 .) 21البته هرچند كه ايع قاعده تنها دلیل در باب ايع فر فقهی نیست (كاشف الغطهاء  )9 : 2ولهی
نو نگاه در تطبیق قاعده واعتقاد به تحقق سبیل يا عدم آن باعث شهكل گیهری اقهوام م تلفهی در
باب ايع فر

فقهی شده است (فاضل لنكرانی .) 22 : 2 1

نتیجهگیری
سیر ايع تحقیق خود دلیل آشكاری بر اهمیت بحث و بررسی ايع قاعده بود البته با نگاهی ديگر و
با تكیه بر انديشههای امام خمینی .هرچند استناد به ن وص قرآنی و روايی در فرآيند مستند كردن

( س)

ايع قاعده كامل نیست و از طرفی استناد به اجما هم مناقشه دارد ولهی نويسهندگان بها اسهتناد بهه

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی

ل وم پايبندی به تعهدات شامل چنیع مواردی نمیشود.
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درق عقل ،قاعده نفی سبیل را مبرهع كرده و تأكید میكنند كه در تطبیق فروعات فقهی همهواره
بايد اقتضای درق عقل مد نار فقیه مستنبط باشد.
براساس مفاد ايع قاعده كه منطق اسالم در وحنه روابط بهیع المللهی اسهت ،برقهرارى هرگونهه
رابطه و انجام هرگونه اعمالى كه منجر بهه سهلطه اقت هادى ،سیاسهى ،ناهامى ،فرهنگهى و عقیهدتى
كافران بر مسلمانان شود ،مردود است .مفاد ايع قاعده از سويی بیانگر مقاود كالن شهار اسهالمی

است و از دگر سو جهان بینی استقالم طلبی و ع ت خواهی را به ارمغان میآورد.
براساس انديشههای امام ل وم توجه به ايع اول در سیاسهت گهذاریههای اقت هادى ،سیاسهى،
ناامى ،فرهنگى و عقیدتى دولت اسالمی بايسته و ضروری است .ضرورتی كه خود مبیع دو وظیفه
برای دو قشر از جامعه است ،از طرفی متولیان سیاستگذاری كالن جامعه را بر ل وم توجه بهه ايهع
اول فرا میخواند و از ديگر سو ضمع يادآوری منطق اسهالم بهه تحلیلگهران سیاسهتههای دولهت
اسالمی تأكید میكند كه ارزيابی و سنجش سیاستهای دولهت اسهالمی بها توجهه بهه ايهع اوهل و
مقتضای آن باشد.

منابع



نهج البالغ .
آژير ،محسع 912( .ش) اندیش های اقتصادی امام خمینی،تهران :سازمان مدارق فرهنگی انقالب

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

اسالمی ،چاپ اوم.


آلوسى ،سید محمود 2 1( .ق) روح المهانى فى تفسیر القرآن الهظیم ،بیروت :دارالكتب العلمیه ،چاپ
اوم.



ابراهیمی ،محمد ) 911( .ازدواج با بیگانگان ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اوم.



ابع اثیر ،مبارق بع محمد( .بی تا) النهاية فی غریب الحدیث و األثر ،قم :مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان،
چاپ اوم.



ابع عربى ،محمد بع عبداهلل بع ابوبكر( .بیتا) احکام القرآن ،بیجا.



ابع عطیه ،عبدالحق بع هالب 2 ( .ق) المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب الهزیز ،بیروت :دارالكتب العلمیه،
چاپ اوم.



ابع قتیبه ،عبداهلل بع مسلم( .بیتا) تفسیر غریب القرآن ،بیجا.
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امام خمینى ،سید روح اللّه ) 912( .توضیح المسائل ،تهران :مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی.



ههههههههههههههه .

(الف

مقاله



ابع مناور ،محمد بع مكرم 2 2( .ق) لسان الهرب ،بیروت :دار الفكر للطباعه ،چاپ سوم.
 ) 92سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی ،تبیان دفتر ، 2تهران:

مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اوم.


ههههههههههههههه ( .ب  ) 92المکاسب المحرم ،تهران :مؤسسه تنایم نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم.



ههههههههههههههه  ) 922( .حکومت اسالمی و والیت فقی در اندیش امام خمینی ،تبیان دفتر  ،21تهران :مؤسسه
تنایم نشر آثار امام خمینی ،چاپ اوم .



ههههههههههههههه ( .الف  ) 921صحیف امام (دوره

جلدی) ،تهران :مؤسسه تنایم نشر آثار امام خمینی ،چاپ

اوم .


ههههههههههههههه ( .ب ،) 921ترجم تحریر الوسیل  ،تهران :مؤسسه تنایم نشر آثار امام خمینی ،چاپ اوم.



ههههههههههههههه  2 1( .ق) ،أنوارالهداية فی التعليقة على الكفاية ،قم :موسسه تنایم و نشر آثار امام ،چاپ دوم.



ههههههههههههههه  2 1( .ق) االستصحاب ،تهران :مؤسسه تنایم و نشر آثار االمام خمینی ،چاپ اوم.



ههههههههههههههه  2 ( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینى قدس سره ،چاپ اوم.



ههههههههههههههه  ) 2 ( .استفتاءات (امام خمینى) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ پنجم.



ههههههههههههههه  2 2( .ق) کتاب البیع (تقریرات ،للخرمآبادى) ،قم :مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینى
قدس سره ،چاپ اوم.



ايازی ،سید محمد علی ) 921( .تفسیر قرآن مجید برگرفت از آثار امام خمینی(ره) ،تهران :مؤسسه تنایم و
نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم.



اي دهی ،سید سجاد ) 991( .قواعد فق سیاسی ،تهران :چاپ و نشر عرو  ،چاپ اوم.



بحرانى ،سید هاشم 2 1( .ق) البرهان فى تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ اوم.



بغوى ،حسیع بع مسعود 2 1( .ق) مهالم التنزیل فى تفسیر القرآن ،بیروت :داراحیاء التراث العربى ،چاپ
اوم.




بهجت ،محمد تقى 2 2( .ق) استفتاآت ،قم  :دفتر حضرت آيت اهلل بهجت ،چاپ اوم.
(قدس سره)

تقوی اشتهاردی ،حسیع ) 911( .تنقیح االصول (تقریر ابحاث امام خمینی

) ،تهران :مؤسسه تنایم و

نشر آثار امام خمینی ،چاپ و نشر عرو  ،چاپ اوم.


ثعالبى ،عبدالرحمع 2 2( .ق) جواهر الحسان فى تفسیر القرآن ،بیروت :داراحیاء التراث العربى ،چاپ اوم.



جباران ،محمد رضا ) 929( .ازدواج با غیر مسلمانان ،قم :بوستان كتاب ،چاپ اوم .



جمعى از پژوهشگران زير نار هاشمی شاهرودى ،سید محمود 2 1( .ق) فرهنگ اصول فق  ،قم :مؤسسه
دايرة المعارف فقه اسالمى ،چاپ اوم.

( س)



جمعی از مؤلفان ) 991( .فرهنگ نام اصول فق  ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ سوم

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی



ان اری ،مرتضى) 2 1( .کتاب المکاسب ،قم:كنگره جهانى ب رگداشت شیخ اعام ان ارى ،چاپ اوم.
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حائرى تهرانى ،میر سید على ) 911( .مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ،تهران :دار الكتب االسالمیه.



حقیقت ،سید وادق ) 911( .مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسالمی،تهران :مرك تحقیقات
استراتژيه رياست جمهوری ،چاپ اوم.



حوي ى ،عبد على عروسى 2 1( .ق) تفسیر نور الثقلین ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،چاپ چهارم.



خويى ،سید ابو القاسم( .الف بی تا) ،مصباح الفقاه  ،بیجا.



ههههههههههههه ( .ب بی تا) مصباح االصول ،قم :منشورات داوری.



دروزه ،محمد ع ت 929( .ق) التفسیر الحدیث ،قاهره :دار إحیاء الكتب العربیه.



راهب اوفهانى ،حسیع بع 2 ( .ق) مفردات الفاظ القرآن ،لبنان :دار العلم  -الدار الشامیه ،چاپ
اوم.



زبیدى ،محب الديع 2 2(.ق) تاج الهروس من جواهر القاموس ،بیروت:دار الفكر ،چاپ اوم.



زحیلى ،وهبه 2 2( .ق) التفسیر المنیر فى الهقیدة و الشريعة و المنهج ،بیروت:دار الفكر المعاور ،چاپ دوم.



سعدى ،ابو جیب 212( .ق) القاموس الفقهی لغةً و اصطالحاً ،بیروت :دار الفكر ،چاپ دوم.



سور آبادى ،ابوبكر عتیق بع محمد ) 921(.تفسیر سور آبادى ،تهران :فرهنگ نشر نو ،چاپ اوم.



سیفی مازندرانى ،علی اكبر 2 1( .ق) مبانی الفق الفهال فی القواعد الفقهية األساسية ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،چاپ اوم .

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931



سیوطى ،جالم الديع 212( .ق) الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،قم:كتاب انه آيت اهلل مرعشى نجفى.



شبیری زنجانى ،سید موسى 2 9( .ق) کتاب نکاح ،قم :مؤسسه پژوهشى رأىپرداز ،چاپ اوم.



شیخ طوسی ،محمد بع حسع( .بی تا) التبیان فى تفسیر القرآن،بیروت :دار احیاء التراث العربی.



شیرازی ،سید محمد 2 9( .ق) القواعد الفقهی  ،بیروت :مؤسسه امام رضا علیه السالم ،چاپ اوم.



ودر ،سید محمد 2 1( .ق) ماوراء الفق  ،بیروت:دار األضواء ،چاپ اوم.



ودوق ،محمد بع علی بع بابويه 2 9( .ق) من الیحضره الفقی  ،قم :انتشارات جامعه مدرسیع.



طبرسى ،فضل بع حسع ) 91 ( .مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناور خسرو ،چاپ سوم.



طبرى ،ابو جعفر 2 (.ق) جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه ،چاپ اوم.



طريحى ،ف ر الديع 2 1( .ق)  ،مجمع البحرین ،تهران:كتابفروشى مرتضوى ،چاپ سوم.



طنطاوى ،سید محمد( .بیتا) التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،بی جا.



عالمه طباطبايى ،سید محمد حسیع 2 1( .ق) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ
پنجم.



علیدوست ،ابوالقاسم« ) 929( .قاعده نفی سبیل» ،مقاالت و بررسیها ،دفتر.11



عمید زنجانی ،عباسعلی ) 921( .فق سیاسی ،تهران :انتشارات امیر كبیر ،چاپ دوم.



فاضل جواد ،جواد بع سعید ) 911( .مسالك األفهام الى آیات األحکام ،تهران:كتابفروشى مرتضوى ،چاپ
دوم.
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اطهار علیهم السالم ،چاپ اوم .



هههههههههههههههه  2 1( .ق) ،القواعد الفقهی  ،قم :چاپ انه مهر ،چاپ اوم.



ف ررازى ،محمد 2 1( .ق) مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربى ،چاپ سوم.



فیض كاشانى ،مال محسع 2 2( .ق) األصفى فى تفسیرالقرآن ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى ،چاپ

مقاله

فاضل لنكرانى ،محمد 2 ( .ق) تفصیل الشریه فی شرح تحریر الوسیل  -النکاح ،قم :مرك فقهى ائمه

اوم .


هههههههههههههههه  2 1( .ق) تفسیر الصافى ،تهران :انتشارات ال در ،چاپ دوم.



قاسمى ،محمد جمام الديع 2 2(.ق) محاسن التأویل ،بیروت :دارالكتب العلمیه ،چاپ اوم .



قانون اساسی.



قرطبى محمد ) 912( .الجامع ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناور خسرو ،چاپ اوم.



قطب ،سید 2 ( .ق) فى ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق  ،چاپ هفدهم .



قمى ،سید تقى 2 9( .ق) األنوار البهية فی القواعد الفقهی  ،قم :انتشارات محالتى ،چاپ اوم.



قمی مشهدى ،محمد بع محمدرضا ) 912( .تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :سازمان چاپ
وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى ،چاپ اوم.



كلینى ،محمد بع يعقوب ) 911( .الکافی ،تهران :دارالكتب اإلسالمیه.



محمدی ،منوچهر ) 911( .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (اصول و مسائل) ،تهران :نشر دادگستر.



مراهى ،احمد( .بیتا) تفسیر المراغى ،بیروت :داراحیاء التراث العربى .



مراهى ،سید میر عبد الفتاح  2 1( .ق) الهناوین الفقهی  ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ اوم.



مرك مطالعات و تحقیقات اسالمی پژوهشكده فقه و حقوق ،) 919( .مأخذ شناسی قواعد فقهی ،قم:
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اوم.



م ينانی ،محمد وادق« ) 912( .قلمرو اجتماعی ديع از ديدگاه شهید مطهری» ،مجل حوزه ،شماره .9



مشكینى ،میرزا على 2 1( .ق) اصطالحات األصول و مهظم أبحاثها ،قم :نشر الهادی ،چاپ ششم.



م طفوى ،حسع 21 ( .ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران  :مرك الكتاب للترجم و النشر،
چاپ اوم.



م طفوى ،سید محمد كاظم 2 ( .ق) القواعد مائة قاعده فقهی مهنی و مدرکا و موردا ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى ،چاپ چهارم .



مكارم شیرازی ،ناور ) 912( .تفسیر نمون  ،تهران :دار الكتب اإلسالمیه ،چاپ اوم.



منتاری،حسینعلی 2 9( .ق) مجازاتهاى اسالمى و حقوق بشر ،قم :ارهوان دانش ،چاپ اوم .



موسوى ،سید محمد باقر ) 912( .ترجم تفسیر المیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ پنجم.

( س)



مغنیه ،محمد جواد 2 2( .ق) تفسیر الکاشف ،تهران :دار الكتب اإلسالمیه ،چاپ اوم.

بازخوانی قاعده نفی سبيل با رویکردی به اندیشههای امام خمينی



كاشف الغطاء ،حسع 2 ( .ق) أنوارالفقاه  ،نجف :مؤسسه كاشف الغطاء ،چاپ اوم .
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موسوی بجنوردى ،سید محمد 21 ( .ق) قواعد فقهی  ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر عرو  ،چاپ سوم.



موسوی بجنوردى ،میرزا حسع ) 2 9( .القواعد الفقهی  ،قم :نشر الهادی ،چاپ اوم.



میبدى ،احمد بع ابى سعد ،) 91 ( .کشف االسرار و عدة االبرار ،تهران :انتشارات امیر كبیر ،چاپ پنجم.



نجفی ،محمد حسع 212( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی،
چاپ هفتم.



نووى ،محمد بع عمر 2 1( .ق) مراح لبید لکشف مهنى القرآن المجید ،بیروت :دارالكتب ،چاپ اوم.

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

