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 چکيده

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهی است که مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، 

رسانیده اند. و در موارد بسیاری این قاعده را مبنای اجماع وعقل آن را به اثبات 

استنباط احکام شرعی قرارداده اند. بر اساس این قاعده هر نوع رابطه از جمله عقد و 

معامله و قراردادی که باعث شود کفار راهی برای سلطه و نفوذ بر مسلمان پیدا کنند 

ارد. از این قاعده می توان در ابعاد یا باعث علو و برتری آنها بر مسلمانان شود، اعتبار ند

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فقهی استفاده های فراوان کرد؛ اما در عصر 

اقتصادی اسالم است.با  -حاضر مهمترین کاربرد این قاعده در حیطه مسائل سیاسی

توجه به توصیه وتاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و اینکه اجرای صحیح 

ن می تواند در زمینه های گوناگون کشور را از وابستگی به بیگانگان نجات دهد، این آ

مقاله به روش توصیفی تحلیلی در صدد تبیین یکی ازموثرترین راه ها برای نجات و 

بیرون رفتن از سلطه ونفوذ کشور های بیگانه و همچنین عدم وابستگی به کفار با توجه 

 نجر به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.و عمل به این قاعده است که م

 .قاعده، نفی سبیل، سبیل، سلطه، وابستگی، اقتصاد مقاومتی :يديکل اژگانو
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 2 زهرا اميري فرد،  1 اکرم عبداهلل پور

 فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نوراستادیار رشته  1
 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق و مدرس حوزه و دانشگاه 2

 

 :نام نویسنده مسئول

 اکرم عبداهلل پور

 

 ن براقتصاد مقاومتیآقاعده نفی سبيل و تطبيق 
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 مقدمه
انسان مسلمان با عنایت به اسالمی که آورده عزیز وبا ارزش شمرده شده و دارای چنان عزتی است که خداوند اجازه نداده کافر براو 

کردند، دیگر هیچ راهی برای تسلط و سیطرة کفّار بر های دینی را رعایت می های نخستین، آموزهمسلمانان از همان گام مسلط شود. اگر

های اسالمی، از سوی مسلمانان، این جایگاه واال و ارزشمند  در جوامع برای ها و آموزهمسلمانان وجود نداشت؛ اگرچه با به کار بستن فرمان

 ده است.واقع ش« نفی سبیل»شده است، ولی این شرافت و عزت مسلمان در شریعت مدّ نظر بوده و مبنایی برای تشریع قاعدة مسلمان  ایجاد ن

 بر اساس این قاعده، خداوند متعال در قوانین و شریعت اسالم، به هیچ روی، راه نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است.  

اسالمی درطول تاریخ سلطه قدرتهای بیگانه بر آنان است.دراین زمینه اسالم چاره مشکل را التزام  به قاعده  یکی از مشکالت کشورهای

نفی سبیل می داند. این اصل در روابط خارجی دولتهای اسالمی با بیگانگان جایگاه مهمی دارد. امروزه نیز درکشور جمهوری اسالمی ایران 

بر برگرداندن سلطه خویش بر کشور را دارد. لذا شناخت هر چه بیشتر این قاعده وتطبیق آن بر مسائل   دشمن با فشار اقتصادی و تحریم سعی

 اقتصادی و مقابله با سلطه دشمن امری ضروری است.  این مقاله به بحث ازمفهوم وادله قاعده و تطبیق آن بر اقتصاد مقاومتی می پردازد.

 

 مفاد قاعده-1
است که خداوند در قوانین و شریعت اسالم هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده مفهوم قاعده نفی سبیل این 

آیات و روایات بسیاری .است و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست

که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا  داللت دارند که هر گونه ارتباط و داد و ستدی

، 222،ص1111،لنکرانی، 181، ص1، ج1111کنند.) بجنوردی،باشد. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می است و جایز نمی

 (213،ص2، ج1111، مراغی، 11، ص1112شیرازی،

 

 ومستندات قاعدهمدارک -2
(  111نساء: )« وَ لَن یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْْؤْمِنِینَ سَبِیال » قاعده نفى سبیل از قواعد فقهى مهم اسالمی مستند به آیۀ شریفۀ  

 است، که درعرصه خارجی کارآمد است. به بررسی مدارک وادله حجیت این قاعده می پردازیم.

 ان جهت اثبات اعتبار و حجیت قاعده بدان تمسک کرد، در دو بخش بررسی می شود:ادله ای که می تو

 

 ادله لفظی -2-1

 کتاب2-1-1
؛ 121، ص2و ج 111، ص2، ج1281برای استدالل به این قاعده به چند آیه از قرآن به عنوان مستند در منابع مختلف فقهی ) طوسی،

( .11، ص23و ج 131، ص28،ج1131؛ نجفی ،211، ص1، ج1111؛ حلی،181و  11، ص2،ج1113؛ حلی،131و  221، 213ص 1111حلبی،

  :اشاره شده است که عبارتند از

 ( خداوند هیچ راه تسلطی برای کافران علیه مسلمانان قرار نداد.111)نساء:« لَنْ یَجْعَلَ اهللُْ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً»-1

( سست و اندوهناک نشوید، چون اگر مومن باشید، همیشه 121ال عمران:«) وا وَ أَنْتُْمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُْنْتُْمْ مُؤْمِنِینال تَهِنُْوا وَ ال تَحْزَنُْ»-2

 غالب هستید.

ایسته داشتند، بهترین افراد (کسانی که ایمان آوردند وکردار ش1)بینه:« إِنَّ الَّذِینَ آمَنُْوا وَعَمِلُْوا الصَّالِحَاتِ أُْولئِکَ هُمْ خَیْرُْ الْبَرِیَّه» -2 .1

 هستند.

 ( بزرگی تنها مخصوص خدا وپیامبرش  ومومنان است.121)نساء:« لِلهِ الْعِزَّه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ» -1 .2

اظ الفترین آیه در این میان، همان آیۀ نخست است که از اهمیت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که قاعده هم ازاز آنجا که صریح

 نآن گرفته شده است، لذا با تفصیل بیشتری به ان پرداخته می شود. و آیات دیگربه دلیل اینکه در اثبات این قاعده صراحت ندارند، به عنوا

 گیرند.مؤیّد مورد استفاده قرار می

 الف: پیشینه:

الُْواْ أَ لَمْ نَکُْن مَّعَکُْمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُْواْ أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُْمْ وَ نَمْنَعْکُْم الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُْمْ فَإِن کاَنَ لَکُْمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَ» 

 (111)نساء :«  النَ سَبِیمِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحَکُْمُ بَیْنَکُْمْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَ لَن یجَعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المْؤْمِنِی
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ا شما گویند آیا ما بکشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزى نصیب شما گردد مىمنافقان همانها هستند که پیوسته انتظار مى

عدم  وگویند آیا ما شما را تشویق به مبارزه اى نصیب کافران گردد مىنبودیم )پس ما نیز سهیم در افتخارات و غنائم هستیم!( و اگر بهره

کند و هرگز براى کافران کردیم؟ )پس با شما سهیم خواهیم بود!( خداوند در میان شما در روز رستاخیز داورى مىتسلیم در برابر مومنان نمى

 نسبت به مومنان راه تسلطى قرار نداده است.

ستند منافقان کسانى ه "ی کند، و می فرماید:هاى پریشان آنها را بازگو ماین آیه و آیات بعد قسمتى دیگر از صفات منافقان و اندیشه

بردارى کنند، اگر پیروزى نصیب شما شود فورا خود را درصف مومنان جا زده، می که همیشه میخواهند از هر پیش آمدى به نفع خود بهره

 ما هم در تمام گویند آیا ما با شما نبودیم و آیا کمکهاى ارزنده ما موثر در غلبه و پیروزى شما نبود؟ بنا بر این 

اى از این پیروزى نصیب دشمنان اسالم شود، فورا خود را به اما اگر بهره ."این موفقیتها و نتائج معنوى و مادى آن شریک و سهیمیم

 مسلمانان واین ما بودیم که شما را تشویق به مبارزه با  "مندى خویش را به آنها اعالم می دارند و می گویند:آنها نزدیک کرده، مراتب رضا

 عدم تسلیم در برابر آنها کردیم بنا بر این ما هم در این پیروزیها سهمى داریم .به این ترتیب این دسته با 

 طلبى مخصوص خود میخواهند در صورت پیروزى مومنان در افتخارات و حتى در غنائم آنان شرکت جویند و منتى هم  فرصت

 خوشحالند و با مصمم ساختن آنها در کفرشان و جاسوسى به نفع آنان، مقدمات این  بر آنها بگذارند، و در صورت پیروزى کفار

برند هایی که این مردم منافق در مورد مسلمانان به کار میپیروزى را فراهم می سازند.، ولی خداوند هنگام رستاخیز دربارة خیانت

 (111،ص1،ج1211)مکارم شیرازی،«دهد ان بر مسلمانان قرار نمیگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلّط کافرکند و هیچمیداوری 

 ابی ـ رئیس منافقان ـ و یارانش نازل شدبن ابراهیم در تفسیرش چنین آورده است: این آیه دربارة عبداللّهبندر شان نزول این آیه علی

مسلمانان در جنگ پیروز شدند، به ایشان بگویند: مگر ما که در جنگ احد با پیغمبر اکرم)ص( شرکت نکردند و به دنبال این بودند که اگر 

رساندیم. سپس خداوند، این آیۀ شریفه را نازل ما اسرار مسلمین را به شما می :ها بگویندهمراه شما نبودیم؟ و اگر کفار پیروز شدند به آن

 (111، ص1کرد.) قمی، ج

زمانی  که مسلمانان درمدینه دارای  یعنی علیه وآله( در مدینه نازل شد.متن این قاعده در زمان استقرار حکومت  پیامبر )صلی اهلل 

با سایر کشورها نیازمند قواعدی بودند تا به خوبی بتوانند از رابطه با همسایگان  اقتدار وحکومت مستقلی بودند و برای برقراری ارتباط صحیح

جداگانه،  هایینگاری زد و با نامه، پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(  دست به نامهبهره برداری کنند، چنانچه پس از مدّت کوتاهی استقرار در مدینه

ای اجتماعی از جایگاه ویژه –حاکمان بزرگ زمان خویش را به دین مبین اسالم فراخواند. بعد ازآن این قاعده در تنظیم روابط و امور سیاسی 

ی واحکام شرعی بسیار برخوردار بوده، به گونه ای که از دیرباز مورد بحث و استناد فقهاء  واقع شد، و در ابواب مختلف فقهی از آن بهره جسته

، 1111کافران ) بجنوردی،،عدم رهن قرآن به  12، ص 2، ج 1281فروش قرآن به کافران) طوسی، ازجمله: عدم جواز اند. را استنباط کرده

، 1128(، ارث نبردن وارث کافر از مسلمان )لنکرانی، 222، ص 2، ج 1281(، عدم جواز فروش احادیث نبوی به کافران )طوسی، 22، ص1ج

، ج 1111(، مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم مسلمان )همان(، بطالن ازدواج زن مسلمان با مرد کافر)مراغی،212، ص 1ج 

(، اجیر نشدن 231، ص1، ج 1111(، ثابت نشدن حق قصاص برای ولی مقتول کافر در مورد قاتل مسلمان )همان و بجنوردی،211، ص 2

(،عدم جواز رهن عبد مسلمان 121ص 1،ج1281(،عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر )طوسی،218، ص1111مسلمان برای کافران)لنکرانی

ی این قاعده در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل  (.امروزه نیز با توجه به جایگاه ویژه22،ص1،ج1111به کافر)بجنوردی، 

 ای به این قاعده شده است، وچندین اثر به رشته تحریر در امده است. توجه ویژه

 

 ب: مفاهیم واژه ها:

 است تا در موقعیت مناسب به هدف رسیده شود.  تربص: به معنای انتظار کشیدن همراه با گونه ای فرصت طلبی

 ( 181، ص1ج 1113، فراهیدی،228، ص1112)راغب اصفهانی،

 (111، ص2،ج1112، قریشی، 183،ص2، ج1111استحواذ: به معنای غلبه و دست یافتن است، )طریحی، 

، 1112سبیل تعبیر می شود.)راغب اصفهانی، سبیل: به معنای طریق و راهی است که در آن سهولت و آسانی است و گاهی از حجت به 

 ( 211ص

 برای سبیل معانی مختلفی بیان شده است.ازجمله 

وْمَ فَاللَّهُ یحَکُْمُ بَیْنَکُْمْ یَ» بر مؤمنان در آخرت، نه در دنیا و دلیل اصلى آن ذکر قیامت در آیه: معنای اول: نفى سبیل و سلطه کافران 

به معنای حجت است، با این توضیح که کفار هر چند از جهت عده بر مسلمانان  معناى دوم: سبیل )111،ص2، ج1112طبری(است. «  الْقِیَامَۀِ

( معنای سوم: این که کفار از 212، ص1، ج 1112برترى یابند، در استدالل، منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود. )طبری،

مؤمنان به لحاظ اینکه مؤمن هستند ندارند؛ به این ترتیب که هر کجا کفار به مقتضاى کفر خود عمل اى بر جهت اینکه که کافر هستند سلطه
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کنند و در مقابل، مؤمنان به مقتضاى ایمان خود؛ یعنى دستورات اسالم عمل کنند، غلبه و پیروزى با مؤمنان است. 

هیچ حکمى که مفاد آن مستلزم نوعى تسلط و برترى کافر بر  (معنای چهارم: این که خداوند درعالم تشریع احکام،218،ص1111)مراغی،

 (188،ص1، ج1111مسلمین و مومنین باشد، تشریع و جعل نکرده است.)بجنوردی،

ومراد از جعل، جعل تشریعى است نه جعل تکوینى؛ یعنی شارع مقدس در مقام تشریع و قانون گذارى و در مقام بیان یک قاعده کلى 

. هر حکمى، هر عقد و پیمان و قرارداد و هر چیزى که سبب علو وتسلط کافر بر مسلمان شود منتفى است.)همان در جامعه اسالمى است

 (213،ص2،ج1111ومراغی،

 

 اشکاالت به مفاد آیه:

های شود که در مقام بیان حکم شرعی نیست، بلکه در مقام بیان حکم دیگری هچون بیان سنتبا مالحظه قبل و بعد آیه، روشن می

 .لهی و یا نوید به مسلمانان یا امتنان و بیان شرف ایمان استا

 «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ»شود. زیرا ذیل جمله گویی تعلیل صدر آیه است. تعبیر جواب: عموم آیه موجب انصراف از ظاهر آیه نمی

صاصی به آخرت ندارد. اگر خداوند در روز قیامت میان کافران حکم دهد اختبا واو عطف مُبین علت حکم قبلی و قانونی کلی است که نشان می

دی، گردد.)بجنورکند، به این دلیل است که خداوند چنین راه و سبیلی برای کافران برای غلبه قرار نداده که شامل هم دنیا و هم آخرت میمی

 (211، ص2، ج1111، مراغی،211، ص1، قواعد فقهیه، ج1113سید محمد،

وَ  وَ أَمَّا قَوْلُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ»آیه، علی رغم استناد به حکم تشریعی،روایتی رسیده که مراد از نفی سبیل، نفی حجت است. در تفسیر

یِّینَ جَّۀً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ کُْفَّارٍ قَتَلُْوا النَّبِمِنٍ حُلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فَإِنَّهُ یَقُْولُْ لَنْ یَجْعَل اللَّهُ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْ

  .«جَّۀِبِغَیْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِیَّاهُمْ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِ ع سَبِیلًا مِنْ طَرِیقِ الْحُ

 لَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا این در مقام حجّت است ، یعنى خداوند حجّتى براىقرآن  که می فرماید: لن یجْعَ اما آیه

است از کفّار  دهکافرین بر علیه مسلمین مؤمن قرار نداده، یعنى لن یَجعَلَ اللَّهُ لِلکافِر على المُؤمن حُجَّۀ، شکّى در این نیست که خداوند خبر دا

کشتند باز آیه درست و بجا  الهى را به قتل رسانیدند بنا حقّ، بدون هیچ حجّت و دلیلى که در دست داشته باشند، و با اینکه آنان راکه انبیاء 

بهانه آنان باشد، و با آن دلیل و برهان  است و خداوند براى ایشان راهى و دلیلى بر کشتن انبیایش علیهم الساّلم نگذاشته است که حجّت و

( لذا 232، ص 2، عیون اخبار الرضا علیه السالم، ج 1218اثبات حقّانیّت خود بر علیه انبیاء علیهم السّالم یا مؤمنان کنند.)شیخ صدوق، بتوانند

گر حجتی ای که دی، بلکه؛ اثبات دین و اظهار حق است به گونه«أنَ اهللَ ال یَجعَل لِلکافرینَ عَلى المُؤمنینَ سَبیل حُجه»شود: معناى آیه این می

 .شود تا به آیه استدالل کردماند و مربوط به احکام نمیبرای کافر باقی نمی

شود، و در خبر فقط حجت را بیان کرده و داللت بر جواب: اوالً: سبیل منفی در آیه عمومیت دارد و شامل حجت و غیر حجت می

شود، با این که در مخصص عموم نمیفی سبیل است و این روایت انحصار ندارد که مراد حجت باشد و لذا حجت بودن یکی از موارد عموم ن

 (221، ص1، ج1121، سیفی مازندرانی211، ص2، ج1111تخصیص کتاب به خبر واحد هزار کالم است.)مراغی، 

ثانیاً: این تخصیص موجب برای خروج اکثر و مستهجن می باشد؛ چنین حملی خالف ظاهر است، چگونه ممکن است که نفی سبیل 

اد رموارد بسیار داشته باشد و تنها از میان آن همه موارد مفهومی و مصداقی، تنها مراد از سبیل حجت باشد. لذا حمل خبر بر بیان یکی از اف

 .رسدمناسب تر از انحصار به نظر می

یال ضد دانیم؛ خود این استغیر جایز میای استیال یابد که ما از طریق قاعده آن را نفی و ثالثاً: اگر کافر مالک مسلمانی شود، یا به گونه

  (211، ص2، ج1111و مراغی، 221، ص1111کند.)لنکرانی،حجت است، لذا خبر دال بر نفی حجت به تنهایی داللت بر قاعده می

ال جعل الکافرین و المؤمنین در آیه، جمع محلی به الف و الم و مفید عموم است، در نتیجه داللت بر این می کند که خداوند متع 

سبیل برای هر فردی از افراد کافر بر هر فردی از افراد مسلم نکرده است، لذا آیه در مقام بیان سلب عموم است و نه عموم سلب، به همین 

موده ندلیل منافاتی ندارد که جعل سبیل برای فردی از کافر بر بعض افراد مسلم کرده باشد، یا برای بعضی افراد کافر بر تمام افراد از مسلم 

 .باشد، یا برای بعضی از کافران برای بعضی از خودشان کرده باشد، به همین دلیل آیه اخص از مدعی و اثبات کننده مدعا نیست

شود که مراد جنس مفرد است، زیرا از معانی جمع محلى به جواب: ظاهر از آیه به قرینه مقابله و تعلیق حکم بر وصف، استفاده می

، به عنوان فرد است. البته جمع را نیز به طریق اولی «لَن یَجعلَ اهللُْ سبیالً لِلکافِر على مُؤمنِ»در نتیجه معناى آیه :  الف و الم چنین است،

  شود.)همان(شامل می

ن دهد که قرآن چنیگفته شده که ما در خارج موارد بسیاری از تسلط کفار بر مسلمین را در قتل و غارت شاهد هستیم و این نشان می

 (181، ص 1، ج1111کند و باید مراد دیگری از آیه باشد. )بجنوردی، سید حسن، مر بدیهی را نفی نمیا
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کند، نفی سبیل مجعول از جانب خدوند است، در حالی که کارهایی که با ظلم و عدوان انجام جواب: آنچه این آیه آن را نفی می

گوید خداوند راهی برای کافر نسبت به مسلم قرار نداده، و طریق ان طریق حق است که میهای شیطان است و لذا مراد از آیه بیگیرد، از راهمی

   باطل هم ربطی به آیه ندارد، یعنی کفار ممکن است موقتاً از راه های باطل سبیل پیدا کند.)همان(

م مستقر و راسخ است، یا مراد اعتقاد به مؤمن در آیه أخص از مسلم و مفید برای اثبات قاعده عمومی نیست؛ زیرا مراد از ایمان، اسال

( لذا داللتی بر عدم سبیل 11)حجرات: « قُْلْ لَمْ تُْؤْمِنُْوا وَ لکِنْ قُْولُْوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُْلِ الْإِیمانُْ فِی قُْلُْوبِکُْمْ»گوید: والیت است؛ چنانکه آیه می

 .بر مطلق مسلم ندارد

گردد، و هر دو یک معنا را می رساند و هر گاه  معنای متفاوتی و این امر با اسالم هم حاصل میجواب: ایمان جز انقیاد و اطاعت نیست، 

داشته باشد، الزم است که قرینه بیاید، و حمل بر معناى عرفی و لغوی الزم است و معناى مصطلح در خطابات قرآن ثابت نشده که به آن 

  (218، ص2، ج1111انصراف پیدا کند.)مراغی،

 آیه با عمومیت ادله دال بر صحت بیع و تجارت تعارض دارد.عمومیت 

 گردد)همان(ها میجواب: بر فرض تمامیت داللت آیه، آن عمومات را تخصیص می زند و شارح آن

حْکُْمُ  یَفَاهلل»اماکسانی که سبیل را به معنای حجت در روز قیامت می دانند، و به دالیلی تمسک کرده اند ازجمله: به قرینه آیه شریفه 

شود که کفار در روز قیامت هیچ گونه حجتى نسبت به مسلمین و مؤمنین ندارند؛ بلکه حجت واضحه که معناى آیه این مى« بَیْنَکُْمْ یَوْمَ الْقِیامَۀِ

 .در آن روز عظیم براى مؤمنین است

ال رجل یا امیر المؤمنین أ رأیت قول اللّه؛ کند، با این مضمون: قهمچنین روایتی از حضرت علی علیه السالم که طبری آن را نقل مى

و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؛ قال له على )علیه السالم(: ادنه ادنه قال )علیه السالم( « وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّه لِلْکافرین عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»

( و روایت دیگر از ابن عباس در 212، ص1، ج1112)طبری،«. اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًافَاللّهُ یَحکُْمُ بَینهُم یَوْمَ الْقِیَامه وَ لَنْ یَجْعَلَ »

قال ذالک یوم القیامه، و اما » گوید: کند از ابن عباس که آن روز چه روزى است؟ ابن عباس مىتفسیر این آیه وارد شده است که سؤال مى

 .)همان(«السبیل فى هذا الموضع فالحجه

در پاسخ گفته شده، ظاهر لفظ در مقام تشریع و قانونگذاری است، واین ظهور بر حجیت خود باقی است وتفسیر حضرت به بعضی 

مصادیق بر اساس فهم عرفی است و اقتضا نمی کند خروج از آنچه ظاهر لفظ است. و تفسیر حضرت به حجت در روز قیامت، برای بیان این 

مراد از نفی سبیل نفی قهر وغلبه خارجی تکوینی نیست. وآن غلبه از عموم نفی سبیل خارج است.و چنین امری محسوس نکته است که بگوید 

گذارى است، و بر ادله اولیه حکومت دارد، این معنى ( بنابراین چون لسان لفظ در مقام قانون181، ص1، ج1111است.)بجنوردی ،سیدحسن،

توان این آیه را هم به معناى نفى حجت از به حجت در روز قیامت تفسیر شده باشد. پس مى« سبیل»ر منافات ندارد که در بعضى از تفاسی

، 2،ج1111کفار در روز قیامت گرفت و هم داللت آن را بر یک قاعده فقهیه معتبر دانست و گفت حکومت واقعیه بر ادله اولیه دارد.)مراغی،

 (212، ص1،ج1131، بجنوردی، سید محمد،211ص

براین، در پاسخ به شبهات جمع بندی شد که داللت آیه بر جعل تشریعی تمام است و منافات با سیاق آیه در باره یوم القیامه و یا بنا

 تفسیر به معنای حجت ندارد.

 

 روایات 2-1-2
ۀِ الْمَوْتَى عَلَیْهِ وَ الْکُْفَّارُ بِمَنْزِلَ و وَ لَا یُعْلَىالْإِسْلَامُ یَعْلُْ » ازمهمترین روایاتی که داللت دارد اسالم و مسلمان از کافران برترند. نبوی مشهور 

(اسالم دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند 221، ص1، ج1112است ) شیخ صدوق،«.لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُْونَ 

 داللت روایت بر قاعده نفی سبیل، الزم است در دو جهت تحقیق شود.مردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند. برای بررسی 

گذارى است و در از حیث داللت آنچه از ظاهر حدیث بر داشت می شود، اینکه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در مقام تشریع و قانون

م می باشد. به بیان دیگر ممکن نیست حکم اسالمی مقام بیان این مطلب که اسالم موجب علو مسلمان بر غیر مسلمان در مقام تشریع احکا

عَلَیْهِ  عْلَىالْإِسْلَامُ یَعْلُْو وَ لَا یُ» و تشریع آن اعم از عبادات و معامالت سبب و موجبی برای علو کافر بر مسلمان باشد. توضیح بیشتر اینکه روایت 

این است که همیشه در احکامى که براى امور مسلمان « الْإِسْلَامُ یَعْلُْو» دو جمله است یک جمله اثباتى و یک جمله سلبى، مفاد جمله اولى « 

این است که کفار بر مسلمان ها از ناحیه « عَلَیْهِ  وَ لَا یُعْلَى»ها جعل شده، برتری مسلمان ها بر کفار مراعات شده است، ومفاد جمله سلبى 

ت هم به حسب جمله اول)موجبۀ( هم به حسب جمله دوم که)سالبۀ( است داللت همین احکام شرعیه هیچ گونه برتری ندارند. بنابراین روای

 (111، ص1، قواعدفقهیه، ج1111تام و تمام بر حجیت قاعده نفى سبیل دارد.) بجنوردى، سیدحسن،
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، علو و برترى ندارداشکال اول: ممکن است از روایت چنین برداشت شود که منظور این است که اسالم علو دارد و هیچ دینى بر اسالم  

در جواب چنین گفته می شود: این مطلب خالف ظاهر است، زیرا اوالً: متبادر از علو، برتری حسی و استیالست ثانیاً: علو به معنای شرافت 

 ، بجنوردی،سیدحسن، همان(.212، ص1111امری واضح برای مسلمانان است و نیاز به بیان آن هم با تأکید ندارد. )مراغی،

 

ل دوم: احتمال دارد مقصود این باشد که خبر دهد از این که در آینده شوکت و عظمت اسالم زیاد خواهد شد جواب: این احتمال اشکا

: صحیح نیست؛ زیرا اوالً: باتوجه به اینکه پیامبر در مقام تشریع است نه خبردادن از امور خارجی، خبردادن جزو وظایف شارع نیست و ثانیاً

ارجی ناسازگار است و ما شاهد برتری سایر ادیان و کثرت کفر و شرک و مقهوریت مسلمانان هستیم. و روز به روز بر قهر و خبر با واقعیت خ

برنفی علو به طور کلی و دائمی داللت می « الیضرب زید»مانند جمله« الیعلی علیه»سلطه و حاکمیت کافران افزوده می شود. ثالثاً: جمله 

 (. 221، ص1111، لنکرانی،212، ص2،ج1111شده جمله نکره ای که نفی می شود بر عموم داللت می کند.)مراغی، کند؛ زیرا در اصول ثابت

بنابراین آن چه از روایت استظهار می شود این است که اسالم به متدینین این دین در تمامى امور اعم از عقود، ایقاعات، والیات، 

از حیث .(111، ص1،ج1111لو بخشیده وموجبی برای علو کافر بر آنها وجود ندارد. )بجنوردی،معاهدات، پیمان ها، ازدواج ها و غیر ذلک ع

(و از حیث 221، ص1،ج1112سندهم این روایت نبوی است و شیخ صدوق آن را در من الیحضره الفقیه گزارش کرده است.)شیخ صدوق ،

لی اهلل علیه و آله هست؛ زیرا افزون بر اشتهار، فقها به آن عمل کرده سند مشهور و معروف است و وثوق و اطمینان به صدور آن از پیامبر ص

 توان در حجیت آن خدشه کرد.اند. و خبر تلقى به قبول شده است و نزد همه مشهور است، دیگر نمى

حیث (و از 221، ص1،ج1112این روایت نبوی است و شیخ صدوق آن را در من الیحضره الفقیه گزارش کرده است.)شیخ صدوق ،

 هسند مشهور و معروف است و وثوق و اطمینان به صدور آن از پیامبر صلی اهلل علیه و آله هست؛ زیرا افزون بر اشتهار، فقها به آن عمل کرد

توان در حجیت آن خدشه کرد، زیرا از عمل امثال صدوقین و پدرآنان و اند. و خبر تلقى به قبول شده است و نزد همه مشهور است ،دیگر نمى

(البته آیات و روایات دیگری 212، ص2، ج1111،مراغی،113،ص1، ج1111شود. )بجنوردی،سیدحسن،سایر بزرگان وثوق به صدور پیدا مى

ینَ وَ لَکنَّ الْمُنَافِقِ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ» نیز وجود دارد که یا به صراحت یا التزام بر عزت و علو مسلمان داللت دارد. از جمله: آیه 

دانند. و روایت: عن االمام الصادق )علیه السالم(: انَّ اهللَ ( تمام عزت برای خدا و پیامبر او و مؤمنان، و لیکن منافقان نمی8منافقون،«)لَا یَعْلَمُون 

مُومنَ فالمُؤمن یکون عزیزاً والیکون ذلیالً، انَّ ال ﴾و هلل العزة....﴿یَقُْول  فوَّضَ الی المؤمنِ اُْمورَه کُْلها و لَم یُفوَض الیه یکون ذلیالً اما تَسمع اهلل تعالی

 (.12،ص1اَعزّ مِنَ الجَبلِ، النَّ الجَبلَ یَستَقِل مِنه بِالمُعاولِ و المُؤمنِ ال یَستقَل مِن دینه بشیٍء؛ )کلینی، ج

مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر امام صادق علیه السالم فرموده است: خداوند اختیار همه کارها را به 

تر است؛ زیرا از کوه با فرماید: و عزت از آن خداست. پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. مؤمن از کوه نیرومندنشنیده ای که خدای تعالی می

 ( 21ت.) صفات الشیعه، صتوان از دین مؤمن کاسای نمیشود، اما با هیچ وسیلهضربات تیشه کم می

آیات و روایات مربوط به عزت و شرافت مسلمانان و سلطه ناپذیری آنان بیش از این است. مدلول التزامی این آیات و روایات این است 

 که اسالم با هرگونه سلطه و حاکمیت کافران، به ویژه کافران حربی که با مسلمانان سرستیز و جنگ دارند، مخالف است.

 

 ادله لبی -2-2

 اجماع علما -2-2-1
سومین دلیل، اجماع محصل قطعی است بر اینکه در اسالم حکمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشده است، بلکه در 

 جعل تمامی احکام در اسالم برتری مسلمانان رعایت شده است.

یع نشده است که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمان اند که در اسالم هیچ گونه حکمى تشرهمه فقهاى عظام، ادعاى اجماع کرده

باشد و در تمامى احکام شرعیه جانب مسلمین بر غیر آنها ترجیح داده شده است؛ مثل عدم جواز تزویج مسلمه به کافر، اجماع مذکور یک 

  (221،ص1111، لنکرانی ،212، ص2، ج1111مراغی،  111، ص 1،ج1111اجماع محصل و قطعى است.)بجنوردی، 

 (212،ص2،ج1111اجماعات منقول هم در حد استفاضه بلکه در حد تواتر از اصحاب نقل شده است. )مراغی،

 

 تسالم اصحاب -2-2-2

اند هر حکمى که موجب علو و سبیل کافر بر مسلم شود آن حکم در این مسأله تمامى فقهاى امامیه این معنا را قبول کرده و گفته

بیل نه تنها معنایى است مورد تسالم اصحاب امامیه، بلکه مورد تسالم تمامى فقهاى اسالم است و این دلیل منفى است؛ یعنى قاعده نفى س

 (211،ص1،ج1131باشد.)بجنوردی،بزرگترین دلیل براى حجیت یک حکم شرعى مى
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 مناسبت حکم و موضوع - 2-2-3

احکام و قوانینى است که سبب ذلت مسلمانان و استخفاف  به مقتضاى اینکه شرف و عزتى که در اسالم هست علت تامه بر صادر نشدن

توان (  نمى8ون:منافق«)وَ لِلّهِ الْعِزَّةُْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ ال یَعْلَمُونَ»آنان و علو کفار شود، بنابراین به مقتضای فرمایش خداوند 

پستى مسلمانان شود، بلکه الزمه این دین مقدس آن است که تمامى احکام باید سبب عزت مسلمانان احکامى را تشریع کرد که سبب ذلت و 

ه سبب تواند قانونى تشریع کند کگذارى اصالً نمىمى شود که به مناسبت حکم و موضوع، اسالم در مقام قانون باشد. با این دلیل نیز قطع پیدا

ر، با این دین مقدس سازش ندارد. واین مطلب از ادله لفظی قطعیه استظهار می شود؛ زیرا از مواردی عزت کافر و ذلت مسلمان شود، زیرا این ام

(درضمن مرحوم 212،ص1111، لنکرانی،211،ص1، ج1111است که نفس به آن اعتماد می کند و فقیه باآن اطمینان پیدا می کند.)بجنوردی،

 داند.بجنوردی دلیل مذکور را از قویترین  ادله مى

 

 تنقيح مناط -2-2-4

در فقه شیعه احکام بسیاری وجود دارد که مالک و مناط قطعی آن عبارت از جلوگیری از سلطه و حاکمیت کافران بر مسلمانان و 

مقدسات آنهاست. به عنوان مثال، فروش عبد مسلمان و نیز فروش قرآن به کافران جایز نیست یا ازدواج مرد غیر مسلمان بازن مسلمان جایز 

ن احکام عبارت است از سلطه پیدا نکردن کافر بر مسلمان و مقدسات آنها. واین استنباط براساس قاعده تنقیح مناط نیست. و علت قطعی ای

قطعی)العله تعمم وتخصص؛علت حکم موجب توسعه یا تضییق حکم می شود.( است .بدین معنا در جاهایی که مالک و علت قطعی حکم احراز 

( . بنابراین هرحکمی که الزمه 212،ص2، ج1111و مناط راداشته باشد توسعه داده می شود.)مراغی،شود، حکم به موارد دیگر که همان علت 

 اش تسلط کافر بر مسلمان باشد جایز نیست. 

 

 اعتبار عقلى -2-2-5

تِّّعال در مبراینکه خداوند دلیل بعد بر اثبات قاعده نفى سبیل، دلیل عقلى قطعى است، بر اینکه شرافت و عزت اسالم مقتضى است 

 (212،ص2، ج1111خود حکمى را که موجب هرگونه ذلت مسلمان در برابر کافر گردد، تشریع نکرده است )مراغی، احکام و شریعت

( با این وجود 8:)منافقون« ون وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَکنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُ» فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم مى

حکمى را جعل کند که سبب برترى و علو کافر بر مسلمان گردد؟ بدین ترتیب و با توجه به مجموعه معارف و دستورات  چگونه ممکن است

مسلمان  و ذلت توان ادعاى قطع و یقین کرد که حکم مجعولى در شریعت اسالم مقتضى تحقیر، پستىاسالمى درباره روابط مسلمان وکافر مى

 (  111،ص1، ج1111در برابر کافر وجود ندارد.)طباطبایی،

 

 نسبت قاعده با ادله احکام -3

می توان گفت لسان این قاعده، برادله اولیه  باتوجه به اینکه در اسالم حکمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشده است،

( و یا سایر آیات 11نساء: « ) یُوصِیکُْمُ اللّه فِی أَواْلدِکُْمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُْ حَظِّ الْأُْنْثَیَیْنِ»فرماید: مىاى که احکام حکومت واقعی دارد؛ مثال آیه شریفه

ارث، از جهت ارث بردن مطلق هستند؛ یعنی اگر مورث چیزى براى وراث خود گذاشت اعم از مسلمان یا غیر مسلمان براى پسرها دو برابر 

لْإِسْلَامُ ا»  شود. اما به مقتضاى  قاعده نفی سبیل که حکومت واقعیه بر ادله اولیه دارد و نیز به موجب روایت نبوى که دخترها باید قرار داده 

ر سایر مان پیدا می کند، ددایره ارث تضییق و فقط اختصاص به مسل« عَلَیْهِ وَ الْکُْفَّارُ بِمَنْزِلَۀِ الْمَوْتَى لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُْونَ  یَعْلُْو وَ لَا یُعْلَى

، 1، ج1111بجنوردی،(کند.اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا که اطالق و عموم سبب عزت کافر و ذلت مسلم شود این قاعده آن را نفى مى

 (.212، ص1111، لنکرانی،112ص

 

 کاربرد قاعده در عصر حاضر -4

اساس آن احکامی صادر شده است ونشان دهنده این است اجرای قاعده در سابقه تاریخی قاعده نفی سبیل مواردی ذکر شده که بر 

 می تواند سدی تسخیر ناشدنی در برابر نفوذ و سلطه بیگانگان، بر سرنوشت مسلمانان باشد. این احکام در سه بعد ذیل قابل ذکرند:

 بعد سیاسی، بعد فرهنگی، بعد اقتصادی
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 بعد سياسی -4-1

 ا و روسيه و انگليسحکم جهاد عليه ایتالي4-1-1

آیت اهلل سید کاظم یزدی در مقام بیان وجوب مبارزه با اشغالگران کشورهای اروپایی و عدم تسلط بیگانگان برکشور و بیرون راندن 

خود اشغال کرده  در این ایام که دول اوروپایی مانند ایتالیا به طرابلس... حمله نموده و از طرف روسها شمال ایران را با قوای» :آنها می فرماید

 ز عرب واند و انگلیسها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسالم را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین، ا

اسالمی است. ]علی  ایرانی، واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسالمی مهیا سازند... زیرا این عمل از مهم ترین فرائض

 ( 121،ص 1211دوانی،

 

 تحریم استعمال توتون و تنباکو 4-1-2
تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی با انگیزه کوتاه کردن دست استعمارگران به ویژه انگلیس، صورت گرفت. به گونه ای که با انعقاد   

را از دست داده و به عنوان کارگر از شرکت خارجی مزد دریافت می  قرارداد با انگلیس تولید کنندگان و فروشندگان داخلی استقالل خود

کردند. و با به انحصار درآمدن کشت و فروش تنباکو به نفع بیگانگان منافع بسیاری از مردم به خطر می افتاد. وحضور فرهنگ استعماری 

متیاز تنباکو قرار داشت که این امر باعث شد که میرزای وفساد به تبع اتباع انگلیسی درایران تهاجمی بود که درالیه های مخفی دریافت ا

 :شیرازی باتوجه به نفی سلطه کافر در امورات داخلی کشور فتوای تاریخی خود را صادر کنند. متن فتوا عبارت است از

 (211،ص1211،)عقیقی بخشایشی.ودر حکم محاربه با امام زمان )عج( است« الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحوکان حرام»

آوری سه توطئه اقتصادی، سیاسی، نظامی باتحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی وتبعیت مسلمانان در داخل وخارج، به طرز شگفت

مشتی آهنینی بود بر دهان استبداد داخلی واستعمار »(وبه فرموده شهید مطهری نهضت تنباکو182،ص1212دشمن نقش بر آب شد.)اختری،

 (18بی تا،صمطهری،«)خارجی
 

 نفی کاپيتوالسيون 4-1-3

تصویب الیحه کاپیتوالسیون)کاپیتوالسیون به معنای مصونیت قضایی اتباع یک کشور در کشور دیگر است. رژیم محمدرضا پهلوی در 

ن از جمله مستشاران ای را به دستور آمریکا به مجلس برد و تصویب کرد که بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایراالیحه 1212مهر  21تاریخ 

صویب این الیحه شد. تنظامی آمریکا مصونیت قضایی پیدا کرده بودند و بر اساس آن، برنامه قضاوت کنسولی و کاپیتوالسیون در ایران پیاده می

 کرد.(به معنای رسمیت یافتن استعمار آمریکا در ایران بود و تسلط کفار را بر مسلمین ایران تثبیت می

 

یاد  «سند بردگی ملت ایران»خیانتهای رژیم شاه بود که با اعتراض شدید امام راحل مواجه شد. ایشان از این مصوبه به عنوان ازدیگر 

 کردند.

و  ترکیهبه  ایران)ره( را به دنبال داشت. قیامی که تبعید حضرت امام )ره( از  امام خمینیکاپیتوالسیون قیام  مردم ایران به رهبری 

را در پی داشت و در نهایت، به پیروزی انقالب اسالمی ایران منجر شد. امام خمینی)ره( فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد کاپیتوالسیون  عراق

ت اس«و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً»با آیه  خداعد از نام خود را بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل صادر کرد. آغاز اعالمیه امام، ب

 (121، ص2،ج1211.) شکوری،

وزه اسالم شود ترک اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر ح»بر اساس این اصل حضرت امام)ره( در تحریرالوسیله بیان می دارند: 

این روابط بر تمام مسلمانان واجب می شود. در اینجا فرقی میان استیالء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی 

ا باعث ی که بین دولتهای اسالمی و دول بیگانه بسته می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بالد و اموال مسلمانان شود

اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران 

، 1،ج 1282موسوی خمینی، «) را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.

 (181ص 
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 بعد فرهنگی 4-2

 تحریم پارچه ها و لباسهاي خارجی4-2-1
آیت اهلل سید کاظم یزدی با این درک که فرهنگ غرب از راه مدها و طرح های لباس ها و پارچه های خارجی در میان امت های 

بی شک شایسته و مناسب  است که عموم مؤمنین  :اسالمی نفوذ می کند، برای جلوگیری از تسلط این فرهنگ بر جامعه اسالمی  می نویسد

از هر صنف، هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در تشبه اساسی و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از 

لباس و حکام و شراب و کردار از  البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند؛ بلکه سزاوار این است که در سایر جهات، حرکات و سکنات و کیفیات

 (231، ص 1، نهضت روحانیون ایران، ج 1211وضع و طرز کفار خود را بر حذر و بر کنار دارند. ]دوانی، 

 

 در بعد اقتصادي4-3

 بيانيه علماي اصفهان در زمينه مبارزه با استبداد داخلی واستعمار خارجی4-3-1
ی کاهش وابستگی به بیگانگان مورد توجه قرار گرفت، اقدام آیت اهلل فشارکی و دوازده در دوره مشروطه که مصرف کاالی ایرانی، برا

ه مینفر از علمای طراز اول آن زمان در اصفهان در حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اسراف و تبذیر مورد توجه همگان قرار گرفت که طی اعال

 پنج ماده ای موارد زیر را متعهد شدند:

لجات و احکام شرعیه ازاین به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نوشته بیاورند، مهر ننموده اوالً: قبا 

 نویسیم.و اعتراف نمی

 ایم برآن میت، ماها نماز نخوانیم.های ایرانی باشد، متعهد شدهثانیاً: کفن اموات، اگر غیر از پارچه 

شود، قرار دادیم مهما امکن، هر چه بدلی در ایران یافت دید، که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده میثالثاً: ملبوس مردانه ج 

 شود، لباس خودمان را ازآن منسوخ نماییم و منسوخ غیرایرانی را نپوشیم.می

 رابعاً: مهمانی ها بعد ذلک ولو اعیانی باشد، چه عامه، چه خاصه، باید مختصر باشد .

« إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُْوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِین »رویم زیرا که آیات باهره:کنیم و به منزل او نمیفوری واهل وافور را احترام نمیخامسا: وا

« ) الضرر و الضرار»( و حدیث  111بقره: « ) کَهواَل تُْلْقُْوا بِأَیْدِیکُْمْ إِلَی التَّهْلُْ( » 21اعراف: «  ) واَل تُْسْرِفُْوا اِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ( »  21)اسراء:

ها و ممالک ( ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مسری است و خانواده 181، ص 13،ج1131کلینی، 

 (1221جمادی الثانی2،11، ش11به نقل ازروزنامه حبل المتین کلکته، سال  2،ص1211را به باد داده. )مجله رشد اموزش معارف اسالمی،

 

 فتوا به ملی شدن صنعت نفت4-3-2

آیت اهلل خوانساری جهت قطع دست اجانب و بیگانگان از اقتصاد کشور اسالمی و عدم تسلط آنها بر اقتصاد بویژه صنعت نفت، 

ای ما باقی می ماند. خصوصاً به اینکه اگر این حکم را قبول نکنند، رد قول پیغمبر خداست. ) منظر فریقین(دیگر چه جای عذری بر:فرمودند

مثل حضرت مستطاب آیت اهلل کاشانی که از مجتهدین  باشهامت برای مصالح دین و دنیای مردم اند، با این همه جدیّت و ترغیب و تحریص 

 (2،ص1282مردم را بیدار می کنند، دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی ماند.)رحمانی،

 

 اقتصاد مقاومتی4-3-3

 1288اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که نخستین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است.ایشان در پیام های نوروزی ، سال 

نامیدند وبرای اولین بار اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، « همت مضاعف وکار مضاعف»را سال  1281وسال « اصالح الگوی مصرف»را سال 

حماسه »را سال1212وسال « تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه داخلی»را سال 1211وسال « اقتصادیجهاد »را سال 1213سپس سال 

نام گذاری کرده ودر طول این چند سال در مواقع مختلف برنامه ها، راهبردها وسیاستهای متناسب با اقتصاد « سیاسی وحماسه اقتصادی

ومتی می فرماید: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم مقاومتی را بیان کرده اند.ایشان در تعریف اقتصاد مقا

که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور ونظام اقتصادی 

اگون خواهد بود کمتر اسیب ببیند واختالل پیدا کند.)بیانات رهبر طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی وبه شکل های گون

 (2/1/11معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری واعضای هیئت دولت،

شکنی دشمن، خبائث دشمن، دشمنانی که ما اقتصاد در یک چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که در برابر کار

(.ایشان همچنین فرمودند: یک 8/1/11داریم)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پژوهشگران ومسئوالن شرکت های دانش بنیان
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یا متالطم اگون در این گوشه دناقتصاد مقاوم باید اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کند، با تغییر های گون

 ( 1/2/12نشود)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران وفعاالن بخش تولید کشور

 بر این اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، اقتصادی است که دو ویژگی دارد:

 در برابر تهدیدها وترفندهای دشمن مقاوم است وکمتر آسیب می بیند.-1

 (12،ص1288تبدیل به فرصت کرده ودر وضعیت تهدید رشد می کند.)میرمعذی،تهدید را  -2

اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی تعبیر جدیدی نیست وریشه درآیات وروایات دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است 

جب استقالل اقتصادی و بی نیازی کشور از بیگانگان گردد، که نشان می دهد تالش ایثارگرانه همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که مو

 ینوعی جهاد در راه خداست. به عنوان نمونه خداوند در سوره مزمل تالش برای زندگی را درکنار جهاد فی سبیل اهلل قرار داده و این نشان م

ج به بیگانه هرگز استقالل و عظمت و سربلندی نخواهد دهد که اسالم برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است. زیرا ملت فقیر وگرسنه ومحتا

هیچ کاسبی نیست که طعامی را »( چنانچه رسول خدا )صلی اهلل علیه واله(با استناد به همین آیه فرمود:  233،ص21، ج1211یافت.)مکارم،

ش برساند مگر آن که نزد خدا منزلت شهید از جایی به سوی شهری از شهرهای مسلمین وارد کند وآن کاال را به نرخ روز در آن شهر به فرو

مزمل ( به گونه ای که یکی از اصول اساسی در نظام فکری و سیاسی اسالم آن است که 23ذیل ایه 121،ص 23، ج1211طباطبایی،«.)را دارد

« جمال»ستقالل اقتصادی را هیچ چیز و از جمله نیازهای اقتصادی نباید موجب سلطه بیگانگان بر جامعه اسالمی گردد.چنانچه قرآن کریم ا

 (1جامعه اسالمی می نامد.)سوره نحل:

در بحث اقتصاد مقاومتی سیاستهایی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شده است، که هدف از ابالغ این سیاستها تأمین رشد 

 (21/11/1212، «اومتیاقتصاد مق»های کلی ابالغ سیاست (های مقاومت اقتصادی مطرح شده استپویا و بهبود شاخص

که کشوری از استقالل های مقاومت اقتصادی، استقالل و قدرت اقتصادی است. یعنی در صورتیباید توجه داشت که از جمله شاخص

 جنگ اقتصادیآید و دشمن را که با تحمیل یک مشکالت اقتصادی فائق  و قدرت اقتصادی برخوردار باشد خواهد توانست در برابر بر همه

 نشینی وا دارد.آرایی کرده، به شکست و عقبتمام عیار در برابر کشور ایران صف

صادی در تناپذیر تعامالت اقاستقالل اقتصادی و وابسته نبودن به دیگران، از مسائل مهم فعالیت سالم اقتصادی است و از اصول خدشه

شود. معنای این سخن نداشتن ارتباط با دیگر افراد و جوامع نیست؛ بلکه ضمن داشتن داد و ستد با سایر افراد و فرهنگ اسالمی شمرده می

« سبیل نفی»که بر مبنای قاعده  -های گوناگون دیگران بویژه بیگانگان بر آنان جوامع باید استقالل فرد و جامعه حفظ شود و راه نفوذ و سلطه

 ( 111حرام و ممنوع است ـ از راه سلطه اقتصادی باز نشود.) مقدسی، روزنامه جام جم، شماره 

به کار « استکبار»است و در زبان قرآنی، به معنی  )213، ص 2، ج 1112قریشی،«) قدرت از روی قهر»، در لغت به معنی «سلطه»

اوال، از طریق شرکتهای چند ملّیتی، منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد  می رود. سلطه اقتصادی نیز وقتی است که قدرتهای اقتصادی

کشی از کارگران با مزد اندک، تهیه مواد خام سلطه را در اختیار خود می گیرند و از این راه، با تأسیس مراکز صنعتی در آن کشورها، بهره

خراجی و مونتاژ، کشورهای میزبان را عمال وابسته به خود می سازند. ثانیاً، با تأسیس ارزان، و استفاده از معافیتهای مالیاتی و ایجاد صنایع است

اً، نمایند. ثالثداران خصوصی داخل کشورهای محروم، زمینه را برای استثمار فراهم میبانکهای استقراضی و پرداخت وامهای پربهره به سرمایه

محصولی کردن کشاورزی باز می کنند فاده از امتیازات دولت میزبان، راه را برای تکاز طریق ایجاد شرکتهای مختلط کشت و صنعت و با است

آورند. بدین روی، با تسلّط قدرتهای اقتصادی و با اضمحالل کشاورزی سنّتی، بازار مناسبی بری فروش محصوالت کشاورزی خود فراهم می

ی و گر و وابستگها، امتیازات و منافع راهی کشورهای سلطهگذاریمل در سرمایهبزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار ع

 (2گردد.) ضیاءبخش، صاستضعاف متوجه کشورهای ضعیف می

اس منابع دارند. براسپذیری در شخصیت آدمی به حدی است که عقل و نقل معتبر آن را روا نمیتاثیر منفی وابستگی اقتصادی و سلطه

ان)علیه مومنالمال وابسته باشد و از آن ارتزاق کند؛ به نقل از امیرتعال، جز در موارد ضرورت راضی نیست که آدمی، حتی به بیتروایی، خداوند م

المال ارتزاق نکنی و با دستت چیزی بسازی. حضرت وحی فرمود: تو بنده خوبی هستی در صورتی که از بیت ، خدا به داوود)علیه السالم(السالم(

گیری از آن را فراهم کرد و با کمک الهی توانست هر روز زرهی بسازد و روز تالش، زمینه نرم شدن آهن و بهره 13در پی  لیه السالم(داوود)ع

اهلل عزوجل الی اوحی :قال السالم(. ان امیرالمومنین )علیه18، ح11، ص1،ج1211نیاز شود.) کلینی، المال بیبه مبلغ زیادی بفروشد و از بیت

اهلل ا فاوحیاربعین صباح السالم(المال و ال تعمل بیدک شیئا. قال: فبکی داوود )علیهالعبد لوال انک تاکل من بیت انک نعم السالم(وود )علیهدا

 المال(عن بیتالحدید فکان یعمل کل یوم درعا فیبیعها بالف درهم... و استغنی  اهلل عزوجل لهالحدید ان لن لعبدی داوود فاالنـ عزوجل ـ الی

چنان که امام باقر)علیه السالم( با رفتار خود در برابر وابستگی اقتصادی موضع گرفت. در روایت صحیحی که از آن حضرت نقل شده، 

ه یمنکدر او را مشاهده کرد و گفت: اگر اکنون اجل تو فرا رسد، چه جوابی داری؟ امام)عل ایشان در حال تالش و کسب و کار بود که محمد بن

نیاز کنم و از تو و مردم بیام را تامین میالسالم( پاسخ داد: من در این حال به اطاعت خدا مشغولم؛ زیرا از این راه، نیاز خود و خانواده
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یاخ اشاهلل شیخ من قال: ان محمد بن المنکدر کان یقول: ... فقلت: اصلحک السالم(عبداهلل )علیه. عن ابی1، ح12، ص1،ج1211شوم)همان،می

الحال الموت و انا علی هذهالحال ما کنت تصنع؟ فقال: لو جاءنیالدنیا ارایت لو جاء اجللک و انت علی هذهالحال فی طلبقریش فی هذه علی هذه

 (...الناساهلل عزوجل، اکف بها نفسی و عیالی عنک و عنطاعه [جاءنی و انا فی ]طاعه من

 مداریمتعالی عزت شود که ترویج فرهنگمبتنی بر راهبرد خودکفایی به وضوح مشاهده میدر این دو مورد راهکار تالش حداکثری 

 های دینی درباره این راهبرد و راهکارهای مبتنی بر آن، مطالب فراوانی است.ستیزی را نیز با خود دارد و در آموزهو ذلت

بیگانگان در خوراک و پوشاک و عمل یاد شده امام باقر)علیه السالم( تاکید یاد شده امیر مومنان)علیه السالم( بر پرهیز از همسانی با 

کننده این نکته است که خودکفایی و استقالل اقتصادی یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است که با و حضرت داوود)علیه السالم(، بازگو

پذیری فرهنگی را به همراه وابستگی تدریجی اقتصادی، تاثیر نظر ازعزتمداری را در پی دارد؛ چراکه این همسانی صرف راهکارهایش فرهنگ

 خواهد داشت.

نیازی از دیگران تاکید کرده و برای کار و تالشی که بر این مبنا و انگیزه باشد، وعده داده وآله( بر خودکفایی و بیاهلل علیهپیامبر )صلی

الدنیا حالال ... انه قال: من طلب النبی)ص(. عن12، ح 11، ص12وری، جای روشن به دیدار خدا خواهد رفت.)ناست که در قیامت با چهره

 .البدر(اهلل و وجهه کالقمر لیلهتعطفا علی جاره لقی

ب چهارده ماه ششخص در قیامت مانند روشنی  شود چهرهبه گفته امام باقر)علیه السالم(، نبود وابستگی اقتصادی به دیگری سبب می

 (.بدرالالقیامه و وجهه مثل القمر لیلهاهلل عزوجل یومالناس... لقی، من طلب ]الرزق فی[ الدنیا استعفافا عن18، ص1،ج1121کلینی،  بدرخشد.)

در حدیث معتبر از امام رضا)ع( نیز، ارزش تالش حداکثری بر مبنای خودکفایی و تامین هزینه زندگی، بیش از پاداش جهاد در راه  

اهلل عزوجل ما یکف به عیاله اعظم اجرا قال: الذی یطلب من فضل عن ابی الحسن الرضا)علیه السالم(88،ص1، ج)همان خدا دانسته شده است.

 اهلل عزوجل .المجاهد فی سبیلمن

، 1در روایتی هم، گزینش شغلی به هدف خودکفایی و نداشتن وابستگی به دیگران موجب دوستی خدا دانسته شده است.)همان، ج

فقال ال احسن ان اعمل عمال بیدی و ال احسن ان اتجر و انا محارف محتاج فقال اعمل  السالم(علیه(جال اتی اباعبداهلل . ان ر111، ح11ص

 )21، ص11،ج1213الناس... به تعبیر مرحوم مجلسی: سند این روایت حسن است )مجلسی، فاحمل علی راسک، استغفن عن

 ز وابستگی اقتصادی و آثار مترتب بر آن توصیه داشته است.امام صادق)ع( نیز، در محاورات خود بر پرهیز ا

توانم کار کنم و راه تجارت را نیز، بخوبی بلد نیستم و کرد: با دستم نمیشخصی به خدمت امام صادق )علیه السالم( رسید و عرض 

 شوی. نیازاکنون محروم و محتاجم. حضرت فرمود: کار کن؛ حتی با سر خود باربری کن تا از مردم بی

فقال ال احسن ان اعمل عمال بیدی و ال احسن ان اتجر و انا  السالم(علیه(. ان رجال اتی اباعبداهلل 111، ح11، ص1، ج1211)کلینی،

، 1213الناس... به تعبیر مرحوم مجلسی: سند این روایت حسن است )مجلسی،محارف محتاج فقال اعمل فاحمل علی راسک، استغفن عن

 (21، ص11ج

استنباط آن را بهتر تبیین نمود. همانطور توان در قاعده نفی سبیل استقالل اقتصادی را که در مطالب فوق به آن اشاره شد می مفهوم

مفهوم قاعده نفی سبیل این است که اسالم هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است و در هیچ که قبال گفته شد، 

 ر مسلمانان جایز نمی داند. شرایطی تسلط کفار ب

 فرماید:پذیرند، میقرآن کریم در باره کسانی که والیت کفار را می

 (   121لِلَّهِ جَمیعاً)نساء:  الَّذینَ یَتَّخِذُْونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَ یَبْتَغُْونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ

جویند؟ با اینکه همه عزّتها از آن کنند. آیا عزّت و آبرو نزد آنان مىکافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مىهمانها که 

 خداست؟!

عالمه طبا طبایی در ذیل این آیه می فرماید: این آیه تهدیدی برای منافقین است اما مخصوص آنها نیست و شامل یک عده از مؤمنین 

گیرند و در باطن با کفار اتصال دارند و به آنها ینى که همواره مبتالى به دوستى با کفارند و از جماعت مؤمنین فاصله مىشود، آن مؤمننیز مى

 .(111، ص 1، ج 1111اعتماد می کنند اینگونه از مؤمنین حتى در زمان رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( نیز بودند.) طباطبایی،

ى به معناى آن حالت "عزت "می فرماید: راغب در کتاب مفردات گفته: کلمه "یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُْ جَمِیعاً مَنْ کانَ "ایشان در ذیل آیۀ  

ت، ... پس صالب "زمینى سخت -أرض عزاز "گویند: گذارد انسان شکست بخورد، و مغلوب واقع شود، و از همین قبیل است که مىاست که نمى

 است.  اصل در معناى عزت

بعد می فرمایند: عزت به این معنی که چیزى قاهر باشد و نه مقهور، یا غالب باشد و شکست ناپذیر، مختص به خداى عز و جل است، 

چون غیر از خداى عز و جل، هر کسى را فرض کنى، در ذاتش فقیر، و در نفسش ذلیل است، و چیزى را که نفعش در آن باشد مالک نیست، 

http://www.joce.ir/


 6 -66، ص  6936، زمستان  6، شماره قه، حقوق و علوم جزا ف
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُْ وَ لِرَسُولِهِ  "او ترحم کند، و سهمى از عزت به او بدهد، هم چنان که همین کار را با مؤمنین به خود کرده، و فرموده: مگر آنکه خدا به

 (8.)منافقون:"عزت خاص خدا و رسول خدا و مؤمنین است -وَ لِلْمُؤْمِنِینَ

سیاقش آن نیست که بخواهد اختصاص عزت به خدا را بیان  "زَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُْ جَمِیعاًمَنْ کانَ یُرِیدُ الْعِ "با این بیان روشن شد که: جمله

خواهد بفرماید هر کس در طلب عزت برآید، چیزى را طلب کرده که وجود کند، به طورى که غیر از خدا کسى دستش به آن نرسد، و نمى

اش ملک خدا است، و خواهد باید از خداى تعالى بخواهد، زیرا عزت همهت مىندارد، و ناشدنى است، بلکه معنایش این است که هر کس عز

 (22، ص 11،ج 1111)طباطبایی، هیچ موجودى نیست که خودش بالذات عزت داشته باشد.

تۀ وابساین وصف، اصلی را اقتضا دارد و آن این است که جامعۀ مؤمنین و کشور اسالمی نباید مقهور کفار و کشورهای غیر اسالمی و 

( 13ال:انف«)و أعدوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخیل ... »به آنها باشد زیرا این موجب ذلت است. بر اساس این بینش آیاتی همچون آیۀ 

( 221ص، 1ج 1112)شیخ صدوق، «االسالم یعلوا و الیعلی علیه»و روایاتی همچون « و لن یجعل اهلل للکافرین علی المسلمین سبیال»و آیۀ 

 تفسیر و توجیه می شود.

 فرماید:چنانچه امام خمینی)ره( نیز در خصوص استقالل اقتصادی می

.(اگر 131، ص 13،ج 1211موسوی خمینی، امکان ندارد که استقالل به دست بیاید پیش از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم.)

آورد و ما آورد. قهراً وابستگی اجتماعی میدی به خارج قهراً وابستگی سیاسی میاین وابستگی اقتصامسامحه کنیم و وابسته به خارج باشیم، 

 (13)همان، ص  ها حکومت خواهند کرد که کردند.ها خواهیم بود که بودیم و بر ما همانهمان اسیر

ه روابطی است که خداوند بنابراین، هرگونه راهی که سبب سلطه کافران بر مؤمنان شود، از جمله وابستگی اقتصادی، خارج از حیط

رسد که گفتار امام علی)علیه السالم( را که در این چارچوب بیان شده بهتر بتوان درک کرد: إحتج الی من متعال به آن راضی است. به نظر می

 .(به هر کس نیازمند باشی، اسیر او هستی.2212، ح 181، ص 2آمدی، ج ) تمیمی شئت و کن اسیره.

شده بر می آید، این که تکیه به مردم در فعالیتهای اقتصادی یکی از سیاستهای کلی در جهت استقالل اقتصادی آنچه از مطالب ذکر 

جامعه به شمار می رود؛ به طوریکه مردم نقش اصلی را درفعالیتهای اقتصادی داشته باشند.که این امر باعث می شود که از تمام استعدادها 

وت ودست یابی به قدرت واستقالل استفاده شود. ومردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی وظرفیت های مردمی در جهت تولید ثر

می تواند یک تحول به وجود آورد. در این زمینه قرآن کریم پس از اشاره به نعمت هایی که در زمین 11است که براساس سیاست های اصل 

 11ملک:« ) آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیار شما قرار داداو کسی است که عمران و»قرار داده شده می فرماید:

( بنابراین آنچه از آیه مستفاد است اینکه امکانات از هر نظر آماده است. و باید کار را به مردم سپرد که با کار و تالش آن را آباد 

وردار از منابع وذخایر عظیم طبیعی است، آباد سازی آن در گرو به کارگیری (کشور ما که به لطف خدا برخ111،ص1، ج1211سازند.)مکارم،

کشور به منظور  و علمی های انسانیسرمایهمنابع مالی و سازی کلیه امکانات و است.که این امربا تأمین شرایط و فعالمدیران کارامد ومتعهد

های جمعی صورت خواهد های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریتوسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 پذیرفت.

ی دهای ابالغی نیز برآن تاکید شده است، ودر جهت استقالل اقتصااز دیگر شاخص های مهم اقتصاد مقاومتی که در بند هشتم سیاست

 کاالهای داخلیمصرف و ترویج  اصالح الگوی مصرفهای کلی کشورنقش سازنده ای ایفا می کند، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست

 و رقابت پذیری در تولید است.کیفیت همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء 

واَلَ تُْسْرِفُْواْ إِنَّهُ الَ یُحِبُّ  وکُْلُْواْ وَاشْرَبُواْ» :فرمایندمدیریت مصرف؛ یعنی پرهیز از اسراف و تبذیر. خداوند متعال در قرآن کریم می

گرایی، حس رقابت و برتری (  تجمل21اعراف: «.)داردروى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمىالْمُسْرِفِینَ؛ بخورید و بیاشامید ولى زیاده

ی و در صورت وجود کاالی ایرانی و خارجی گرایی درکشور فراهم می کند. و استفاده مطلق از کاالهای خارجطلبی راه را برای گسترش مصرف

تواند راه را برای وابستگی اقتصاد کشور فراهم کند.که این امربه فرموده مقام معظم رهبری تعصب بی مورد بر استفاده از کاالی خارجی، می

 (. 1211/1/2، در دیدار کارگزاران نظامبرگرفته ازبیانات مقام معظم رهبری  نوعی سلطه بیگانگان براقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.)

در حوزه رفتار و الگوی مصرف در مکتب اقتصادی اسالم یکی از زوایایی که به این موضوع پرداخته می شود، عزت اقتصادی است که 

منوع افات دارد، مدر خصوص الگوی مصرف منویات واقتضاآتی ارائه می کند.بر اساس قاعده نفی سبیل مصرف کاالهای که با عزت مسلمین من

می شود. یا مشمول وجه کراهت می شود. به عنوان مثال در شرایطی که در کشور ما ارز کم است ومشکالتی برای واردات کاال وجود دارد، 

 اصرار بر مصرف کاالی خارجی باعث تشدید نیازمندی ایران به کشورها ی خارجی وباعث جرات  بیشتر دشمنان برای اعمال تحریم وخصومت

به نوعی باعث  خدشه دار شدن عزت جامعه مسلمین می شود. درچنین شرایطی الزم است که مصرف کننده مبتنی بر قاعده عزت اقتصادی 

 (283،ص1212مصرف خودش را تنظیم کند.)عبدالملکی،
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ود کى، نسبت به مال خممکن گفته شود مصرف کاالی داخلی با قاعده تسلط منافات دارد. به این صورت که طبق قاعده تسلط هر مال

تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت تواند در آن هر گونه تصرفى بکند، و هیچ کس نمىتسلط کامل دارد و مى

ی به داخلتواند هرگونه مصرفی داشته باشد و حتی از کاالی خارجی که مشادیگر، چون همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، شخص می

ود و شدارند نیز استفاده کند، اما باید درجواب توجه داشت که با خرید کاالهای خارجی هم وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر ایجاد می

عده اکاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین در تعارض دو قاعده نفی سبیل با قهم آثار و پیامدهای اقتصادی دیگر نظیر رکود و بی

 تسلط همانطور که قبال گفته شد، قاعده نفی سبیل برقاعده تسلط حاکم می شود و افراد را از خرید کاالهای خارجی محدود می نماید.

همچنین باید فرهنگ استفاده از تولید داخلی که منوط به تجدید نظر در کیفیت کاالهای ساخت داخل است و کاهش واردات کاالهای 

د تا جامعه اسالمی به بیگانگان وابسته نگردد، زیرا از دست دادن استقالل اقتصادی دیر یا زود استقالل و عزت سیاسی و خارجی نهادینه گرد

فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد؛ چنانچه حضرت امام در فتوای خود فرمودند: اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که 

قتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری واقتصادی شود، قطع این گونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام به بازار مسلمین صدمه ا

 (.181،ص1است. )موسوی خمینی،ج

 بنابراین باید دو تغییر اساسی در الگوی مصرف رخ دهد:

 شمار می رود.اسراف وتبذیر از الگوی مصرف حذف گردد. همانطور که در دین اسالم امری نکوهیده به -1

 تغییر فرهنگ مصرف از کاالی خارجی به کاالی ایرانی، به گونه ای که این امر دربین افراد جامع نهادینه گردد.-2

  11مطرح شد، در مهرماه سال 12البته باید توجه داشت بعد از اینکه نظریه اقتصاد مقاومتی  توسط مقام معظم رهبری در تیرماه 

، واین به این معناست که عالوه بر تولید علم که موتور محرک اقتصاد مقاومتی است، ونقش تعیین کننده ای سبک زندگی را مطرح کردند

م ددرسرنوشت و برنامه ریزی جامعه دارد، برای به سرانجام رسیدن اقدامات تحول در ساختار اقتصادی باید روی نگرشها ورفتارها و باورهای مر

کل گیرد. ودرنتیجه شاهد به نتیجه رسیدن نتایج اقتصاد مقاومتی باشیم. وبدون توجه به سبک زندگی توجه کرد تا هویت مستقل فرهنگی ش

 وتغییر الگوی مصرف هرچه روی ساختارها کار وتالش کنیم به هدفهای کالن نمی رسیم.
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 گيري نتيجه
در عصرحاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکل های مختلف بر مسلمانان و سرزمینهای آنان سایه افکنده است، 

ملی عیکی از بهترین راه ها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت بار، توجه و عمل به قاعده نفی سبیل است؛ زیرا این قاعده هرگونه کار و

فوذ بیگانه را در پی داشته باشد غیر مشروع می داند و مبارزه با آن را الزم و واجب می شمارد. بنابراین، براین اساس می توان که سلطه و ن

گفت بسیاری از کارها در ارتباط با دولت های غرب  به شرط وابستگی به بیگانگان وتسلط آن ها بر کشورهای اسالمی جایز نمی باشد. این 

رهنگی، سیاسی،اقتصادی، و اجتماعی مصادیق فراوان دارد. ازجمله: فروش نفت، خرید کاالهایی که سبب افزایش قدرت آنان امور در ابعاد ف

 است، و پذیرش مدهای مختلف در اشکال زندگی ومقاوم نبودن اقتصاد. 
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 سالمی، قم.،ه.ق( الحدائق الناضره، فی احکام العتره الطاهره، نشر انتشارات ا1131بحرانی، یوسف بن احمد) [1]

 تمیمی آمدی، محمد، بی تا، غررالحکم ودرر الکلم، نشر امام عصر)عج(. [8]

 ه.ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر نشر اسالمی،قم، چاپ دوم1113حلی، ابن ادریس،) [1]

 ،چاپ اوله.ق(غنیه النزوح الی علمی االصول والفروع، نشر موسسه امام صادق علیه السالم، قم1111حلبی، ابن زهره،) [13]

 ه.ق(قواعد االحکام فی معرفه الحالل والحرام، نشر انتسارات اسالمی، قم، چاپ اول 1112حلی، حسن بن یوسف) [11]

 ه.ق( تذکره الفقها، نشرموسسه آل البیت، قم، چاپ اول  1111حلی، حسن بن یوسف) [12]

 ه.ش( ایضاح الفوائد، نشر اسماعیلیان، قم، چاپ اول1281حلی، فخر المحققین) [12]

 ه.ق( شرایع االسالم فی مسائل الحالل والحرام، نشر اسماعیلیان، تهران، چاپ دوم1138جم الدین جعفربن حسن)حلی، ن [11]

 ه.ش ( نهضت روحانیون ایران، نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، چاپ دوم  1211دوانی، علی) [11]

 2،ص1طلوع، شماره، بی نا، مجله «قاعده نفی سبیل از منظر فریقین»ه.ش(، 1282رحمانی، محمد) [11]

 ( فقه سیاسی اسالم،نشر حر، قم.1211شکوری، ابوالفضل،) [11]

 ق(،مسالک االفهام، نشر موسسه المعارف االسالمیه، قم، چاپ اول.ه1112شهیدثانی ، زین الدین بن علی ) [18]

 ه.ق(، قواعد فقهیه، نشر امام رضا علیه السالم، بیروت.1112شیرازی، سیدمحمد حسینی،) [11]

 ی تا، دانشنامه موضوعی قرآن.ضیاء بخش، علی، ب [23]

،ه.ش( المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، نشردفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ 1211طباطبایی، محمد حسین)  [21]

 پنجم

 ،ه.ق( مجمع البیان فی تفسیر القرآن، نشرانتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم 1212طبرسی، فضل بن حسن) [22]

 .ق(محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، نشر دار المعرفه، بیروت، چاپ اول،ه1112طبری، ابوجعفر) [22]

 هق(، مجمع البحرین، نشر کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم1111طریحی، فخرالمحققین، ) [21]

 ه.ق( المبسوط فی فقه االمامیه، نشرالمکتبه المرتضویه، تهران.1281طوسی، محمد بن حسن) [21]

 ه.ق(، تهذیب االحکام، نشر دارالکتب االسالمیه، تهران،چاپ چهارم.1131ن،)طوسی، محمد بن حس [21]

 ، العین، نشرهجرت، قم، چاپ دوم (ق.ه1113)فراهیدی،  خلیل بن احمد، [21]

 ه.ق( قاموس قرآن، نشر دار الکتب االسالمیه، تهران،چاپ ششم1112قریشی، علی اکبر،)  [28]

 الکتاب، قم.ه.ق(، تفسیرقمی،نشر 1211قمی، علی بن ابراهیم، ) [21]

 ه.ش(،الکافی، نشر دارالکتب االسالمیه، تهران.1211کلینی، محمد بن یعقوب،) [23]

 ،ه ق( ، العناوین الفقهیه، قم، نشر انتشارات اسالمی،چاپ اول1111مراغی، میر عبد الفتاح ) [21]

 ه.ق(جامع المقاصد، نشر آل البیت، قم، چاپ دوم 1111محقق کرکی،علی بن حسین)  [22]

 1112123183131113128تمداری در اقتصاد مقاومتی،روزنامه جام جم، شماره خبر،مقدسی، یداهلل، عز [22]

 مطهری، مرتضی، بی تا، نهضت های آزادی بخش در صد ساله اخیر، نشر صدرا، قم. [21]

 ه.ق(تفسیر نمونه ،تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ اول1211مکارم شیرازی، ناصر ) [21]

 لقواعد الفقهیه، نشر مهر، قم، چاپ اولق ( ا.ه 1111موحدی لنکرانی، محمد فاضل ) [21]

 ق( القواعد الفقهیه، نشر، الهادی، قم، چاپ اول.ه 1111موسوی بجنوردی، سیدحسن)  [21]

 ق ( قواعد فقهیه، نشر عروج، تهران، چاپ سوم.ه 1131موسوی بجنوردی،سید محمد ) [28]

 ار العلم، قم، چاپ اول ه.ق(، تحریر الوسیله، نشر موسسه مطبوعات د1282موسوی خمینی، سید روح اهلل،) [21]
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 ه.ش(،صحیفه نور، نشر فرهنگ وارشاد اسالمی،تهران، چاپ اول.1211موسوی خمینی،سیدروح اهلل،) [13]

 11پژوهشی اقتصاد اسالمی، شماره -ه.ش( اقتصاد مقاومتی وملزومات آن، فصلنامه علمی1211میر معزی، سید حسین،) [11]

 رایع االسالم، نشر دار احیاء التراث العربی، بیروت.ق (،جواهر الکالم فی شرح ش.ه 1131نجفی،محمد حسن ) [12]
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