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Abstract
The purpose of the present study is to survey the transformation course of the concept of
Nafy-e Sabil (non-dependency rule) in the Islamic jurisprudence of Shi’ism using a historical
approach. In this regard, descriptive analysis was used to show that the inclusion circle of
non-dependency rule has moved through a gradual course to a conceptual extension to explain
hegemony and refute its various forms. Jurists during the Qajar dynasty compared to the
former jurists paid more attention to the verse of non-dependency rule, especially in terms of
political and social issues. It doesn’t seem that proposing non-dependency rule as a
jurisprudential principle in the middle of the Qajar dynasty and the hegemony of western
countries over other ones including Islamic states has merely been coincidental, but rather
Shi’ite jurists have been paying attention to the general implications of the 141st verse of
Surah an-Nisa’. The above concept has undergone a serious jump since the middle of the 13th
century A.H. as the non-dependency rule began to be classified as a jurisprudential principle
in this period. One of the causes for this important subject in the political jurisprudence of
Shi’ism relates to a significant social and political fact back then, that is the hegemony of
Kuffar (non-believers) over Muslims. The non-dependency rule in the modern era in which
we witness the intellectual, economic, and political hegemony of modern western countries
over other societies including a vast part of Islamic world has had definite political usage.
Shi’ite scholars in the modern era with regard to the political implications of the abovementioned rule, have set it as the theoretical basis to fight against foreign hegemony.
Keywords: Islamic Jurisprudence of Shi’ism, Nafy-e Sabil (Non-Dependency Rule), Qajar
Dynasty, Jurisprudential Rules.
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چکیده
هدف پژوهش حا ضر بررسی سیر تحول مفهوم نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه با رویکردی تاریخی است .در این راستا ،با روش
توصیفی -تحلیلی نشان داده شد که دایره شمول قاعده نفی سبیل از یک سیر تدریجی به سمت توسعه مفهومی سلطه و نفی انواع آن
میباشد .توجه فقها در دوره قاجاریه به آیه نفی سبیل به بویژه در عرصه سیاسی و اجتماعی بیش از فقهای گذشته میباشد .به نظر
نمی رسد طرح نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی در اواسط دوره قاجاریه و تسلط کشورهای غربی بر دیگر کشورها و از جمله
کشورهای اسالمی ،صرفا یک همزمانی بوده باشد و توجه به داللتهای عام آیه  141سوره نساء ،از ابتدا مورد توجه فقهای شیعه بوده
است .از اواسط قرن سیزدهم هجری با یک جهش جدی در این مفهوم مواجه هستیم .به این معنا که در این دوران نفی سبیل به صورت
یک قاعده فقهی صورت بندی شد .یکی از دالئل این موضوع مهم برای فقه و فقه سیاسی شیعه ،وجود یک واقعیت اجتماعی و سیاسی
مهم ،یعنی سلطه کفار بر مسلمانان که تحقق خارجی یافته بود ،است .نفی سبیل ،در دوران مدرن که دوران سلطهی تفکر و سپس
اقتصاد ،فرهنگ و سیاست کشورهای مدرن غربی بر جوامع دیگر و از جمله بخشهای وسیعی از جهان اسالم بوده ،کاربردهای صریح
سیاسی داش ته است .عالمان شیعه در دوران معاصر ضمن توجه به داللت های سیاسی این قاعده ،آن را مبنای نظری مبارزه علیه سلطه
خارجی قرار دادهاند.
واژههای کلیدی :فقه سیاسی شیعه ،قاعده نفی سبیل ،عصر قاجاریه ،قواعد فقهی.

 .1تاریخ دریافت 1912/12/14 :؛ تاریخ پذیرش1911/20/22 :

سیر تحول مفهوم قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه

111

 .1مقدمه
نفی سبیل به عنوان یک قاعده مهم فقهی ،از مهمترین اصول سیاست خارجی دولت اسالمی
است .عمده نویسندشانی که به بررسی روابط دولت اسالمی با دولتهای غیرمسلمان پرداختهاند،
نفی سبیل را اصل حاکم بر این روابط دانستهاند (لکزایی :1920 ،ص124؛ سیدباقری:1914 ،
ص102؛ عمید زنجانی :19۳9 ،ص191؛ شکوری :19۳۳ ،ص  .)91هرچند در این زمینه برخی
دیدشاههای انتقادی نیز وجود دارد (شیرخانی :191۳ ،ص .)49این اصل مهم بیانگر دو جنبه سلبی
و ایجابی برای روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان است .جنبه سلبی آن ناظر به نفی سلطه
بیگانگان بر مقدرات سیاسی مسلمانان و جنبه ایجابی آن نیز بیانگر وظیفه دینی بوده که مسلمانان
در زمینه حفظ استقالل برعهده دارند (زارع قراملکی :1921 ،ص .)120مستند اصلی این قاعده
فقهی آیه  141سوره نساء است.
پژوهش حاضر به بررسی سیر تحول مفهو،م نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه با رویکردی
تاریخی میپردازد .بررسی تاریخی از دو جهت اهمیت دارد:
اول .سیر توسعه مفهومی و بسط داللتهای موضوع نفی سبیل را نشان میدهد .عالوه بر این،
نشان خواهد داد از چه زمانی نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی در فقه شیعه مطرح شده است.
این موضوع در پاسخ به سوال اصلی پژوهش بسیار مهم میباشد.
سوال اصلی پژوهش نی ز آن است که به چه دلیل نفی سبیل در اواسط دوره قاجاریه به عنوان
یک قاعده فقهی صورتبندی شد؟ طبیعتاً پاسخ را باید در برخی تحوالت سیاسی -اجتماعی این
دوران جستجو کرد.

 .2سابقه استناد به آیه نفی سبیل در فقه شیعه
سابقه استناد به آیه نفی سبیل در استنباط احکا،م شرعی در فقه شیعه به قرون اولیه تدوین فقه باز
میشردد .شیخ طوسی در«الخالف» و «المبسوط» ،در مباحث مربوط به بیع و قصاص به این قاعده
مهم اشاره میکند .ایشان در کتاب الخالف تأکید میکند :در صورتی که کافر عبد مسلمانی را بخرد،
این معامله منعقد نمیشود و کافر ،مالک عبد مسلمانی که خریده ،نمیشود .شیخ دیدشاه خود در این
زمینه را به سوره نساء مستند و تاکید میکند این آیه در همه احکا،م جاری است (طوسی142۳ ،ق:
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ص .)122در بحث حق شفعه نیز شیخ ضمن مستحق ندانستن حق شفعه ذمی در برابر مسلمان تأکید
میکند« :دلیلنا علی ذلک قوله تعالی :لنیجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال و ذلک عا،م فی جمیع
االحکا،م اال ما خصه الدلیل» (طوسی142۳ ،ق :ص .)419توجه شیخ طوسی به آیه  141سوره نساء در
بحث قصاص مسلمان در قبال قتل کافر ،کامالً آشکار است« :الیقتل مسلم بکافر سواء کان معاهدا او
مستامنا او حربیا  ...دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم ایضاً قوله تعالی« :لنیجعل اهلل للکافرین علی
المؤمنین سبیال» ولم یفصل .و المراد باآلیه :النهی ال الخبر ،النه لو کان المراد الخبر لکان کذبا»
(طوسی142۳ ،ق :ص  .)141شیخ داللت را نفی سلطه و نه اخبار به سلطه میداند .به این معنا که آیه
در مقا،م تشریع و جعل یک حکم تشریعی است و نه در مقا،م بیان وضعیت تسلط کافرین بر مؤمنین
در عالم خارج .شیخ طوسی در کتاب المبسوط نیز به این آیه برای فتوایش درباره باطل بودن فروش
عبد مسلمان به کافر استناد میکند (طوسی :192۳ ،ص.)101
شیخ طبرسی از علمای قرن ششم هجری ،در کتاب «الموتلف» وکالت انسان مسلمان به
شخص کافر برای فروش عبد مسلمان را صحیح نمیداند و در این زمینه به آیه نفی سبیل استناد
میکند و داللت آیه را در این زمینه عا،م میداند (طبرسی1412 ،ق :ص.)10۳
قطبالدین راوندی نیز معتقد است این آیه به واسطه عمومیتی که دارد ،داللت میکند بر اینکه
اشر انسان کافری عبد مسلمانی را خریداری کند ،این خرید و فروش باطل است .همچنین اشر عبد
کافری مسلمان شود و موالی او کافر باشد ،عبد فروخته میشود و قیمت آن به موالیش پرداخت و
عبد آزاد میشردد (راوندی1421 ،ق :ص .)010هرچند قطب راوندی در اینجا به اینکه چه کس یا
نهادی باید این اقدا،م را به واسطه داللت آیه نفی سبیل انجا،م دهد ،اشاره نمیکند ،اما به طور کلی
میتوان شفت در صورت وجود دولت دینی ،این امر از وظایف دولت است.
عالمه حلی از فقهای شیعه در قرن هشتم در کتب متعدد خویش براساس این آیه در زمینههای
مختلف ،احکا،م خاصی را استنباط میکند .ایشان در تذکره الفقهاء ،وکالت دادن کافر به مسلمان برای
فروختن عبد مسلمان را صحیح نمیداند و دلیل آن را تحقق سلطه کافر بر مسلمان معرفی میکند
(حلی1414 ،ق :ص .)01ایشان همچنین خریده شدن بنده مسلمان توسط کافر را جایز ندانسته و
دلیل آن را سوره نساء میداند و تأکید میکند داخل شدن عبد مسلمان در ملک غیرمسلمان باالترین
شکل سلطه کافر بر مسلمان بوده و توسط آیه رد شده است (حلی1419 ،ق /الف :ص.)12
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عالمه حلی در «مختلف الشیعه» ،برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان را در برخی عرصههای
حیات اجتماعی مورد توجه قرار میدهد .به این ترتیب که باالتر بودن سطح خانه غیرمسلمانی که
در مجاورت مسلمانان زندشی میکند را جایز نمیداند (حلی1419 ،ق/ب :ص.)444
شهید اول از فقهای مهم شیعه در قرن هشتم ،داللت آیه نفی سبیل را در خصوص احکا،م
جزایی اسال،م مورد توجه قرار میدهد .ایشان در بحث شروط اجرای قصاص ،یکی از شرائط را
تساوی در دین میداند .اشر مسلمانی کافری را بکشد ،مسلمان قصاص نمیشود .بلکه صرفاً تعزیر
و به پرداخت دیه محکو،م میشود (عاملی1414 ،ق :ص .)924شهید اول این فتوا را مستند به آیه
نفی سبیل دانس ته و داللت آیه و غایت آن را عا،م معرفی کرده است که همه انواع سلطه کافرین بر
مؤمنین و مسلمانان را در برمی شیرد .همانگونه که پیداست ،داللت عا،م آیه نفی سبیل به لحاظ
نظری ،از اوائل تأسیس فقه مورد توجه بوده ،اما بسط داللتهای آن به عرصههای مختلف حیات
اجتماعی در طول زمان و به مرور و همگا،م با بسط و توسعه فقه صورت شرفته است .به عنوان
نمونه ،صاحب «کنز العرفان» ،از فقهای قرن نهم ،نُه مورد از موارد کاربرد و داللتهای آیه نفی
سبیل را که توسط فقها صورت شرفته است ،مطرح و نتیجه میشیرد هرچه که مستلز،م ادخال بنده
مسلمان در ملک انسان کافر و همچنین ادخال او در سلطه انسان کافر شود ،باطل و دلیل آن آیه
نفی سبیل است (مقداد1401 ،ق :ص.)44
شهید ثانی از بزرگترین فقهای شیعه موضوعی را مطرح میکند که نشان از بسط داللتهای
اجتماعی آیه نفی سبیل است .ایشان که در قرن دهم میزیسته ،بحث مهم از بین رفتن والیت کافر
بر مسلمان به دلیل کفر را مطرح میکند .نکته مهمی که برای پژوهش حاضر دارای اهمیت است
آنکه شهید ثانی حداقل یکی از دالئل خود در این زمینه را آیه نفی سبیل در نظر میشیرد (عاملی،
1419ق :ص .)100-10۳شهید ثانی در «مسالک االفها،م» در بحث شرایط معتبر در قصاص ،یکی از
شرایط را که تساوی در دین است ،مورد توجه قرار میدهد و در این زمینه به آیه نفی سبیل استناد
میکند (عاملی1419 ،ق :ص .)141ایشان در شرح لمعه وقتی بحث شرائط مشتری را مطرح
میکند ،در شرح عبارت شهید اول« :یشترط کون المشتری مسلماً اذا ابتاع مصحفا او مسلماً» به آیه
نفی سبیل استناد میکند (عاملی1410 ،ق :ص .)022بر این اساس ،فروش مصحف عالوه بر
فروش عبد مسلمان به غیرمسلمان نیز مورد توجه قرار میشیرد و در زمره داللتهای آیه نفی سبیل
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قابل طرح میشود.
محقق کرکی از علما و فقهای تأثیرشذار عصر صفوی در بحث مسقطات والیت ،1تأکید میکند
بدون تردید والیتی برای انسان کافر بر مسلمان وجود ندارد .در این زمینه به آیه نفی سبیل استناد
میکند (کرکی1414 ،ق :ص .)12۳تأکید بر اسقاط والیت کافر بر مسلمان ،زمینه نظری برجستهای
برای توجه به داللتهای سیاسی و اجتماعی آیه نفی سبیل است .طبیعتاً وقتی پدر به دلیل کفر از
والیت بر فرزند ساقط می شود و این امر به آیه نفی سبیل مستند است ،قطعاً در صورت سلطه کافر
یا کافران بر جامعه اسالمی ،چنین سلطه ای غیر مشروع خواهد بود .هرچند در زمان حیات محقق
کرکی چنین سلطهای هنوز تحقق نیافته بود .بحث اسقاط والیت به واسطه کفر ،توسط فقهای
بعدی مورد توجه قرار شرفت .محقق سبزواری از فقهای قرن یازدهم در «کفایه االحکا،م» تأکید
میکند هیچ کافری بر هیچ مرد و زن مسلمانی والیت ندارد و اشر پدر کافر باشد والیت او ساقط و
والیت به جد منتقل میشود .اشر پدر و جد کافر باشند ،والیت هر دوی آنها ساقط میشردد
(محقق سبزواری1409 ،ق :ج ،0ص .)120
توجه فقها در دوره قاجاریه به آیه نفی سبیل بیش از فقهای شذشته است .هرچند در این میان
برخی آراء انتقادی در این باره نیز مطرح میشود (بحرانی آل عصفور1421 ،ق) .با این وجود
شسترش توجه به آیه نفی سبیل در دوره قاجاریه و بسط داللتهای این آیه توسط فقهای آن دوره
قابل انکار نیست .توجه کاشف الغطاء ،صاحب ریاض المسائل ،صاحب جواهر الکال،م و همچنین
برخی از برجستهترین فقها به آیه نفی سبیل بسیار جدی است .در واقع در دوره قاجاریه توجه به
موضوع نفی سبیل به حدی شسترش مییابد که نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی مطرح میشود.
صاحب جواهر در بحث والیت پدر و جد پدری تأکید میکند اشر یکی از اینها کافر باشد و
فرزند در حکم مسلمان باشد ،آن کسی که کافر است والیتی ندارد ،زیرا اثبات چنین والیتی
موجب سلطه کافر بر مسلمان میشود ،در حالیکه خداوند چنین والیتی را برای او قرار نداده
است .ایشان در این زمینه به سوره نساء استدالل میکند و ضمن تأکید بر توسعه معنایی آیه و
 .1عواملی که باعث اسقاط والیت میشود.
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داللت صریح آن ،انحصار مضمون آیه به نفی حجت و اختصاص آن به روز قیامت را نمیپذیرد
(نجفی1424 ،ق :ج ،00ص .)909صاحب جواهر در بحث شروط اجرای قصاص ،تساوی در دین
را به عنوان یکی از شرائط ذکر و در این زمینه به آیه نفی سبیل استناد میکند (نجفی1424 ،ق :ج
 ،40ص  .) 11در بحث شروط مربوط به متعاقدین نیز صاحب جواهر با اشاره به اینکه اشر مشتری
میخواهد عبد مسلمان را بخرد ،باید مسلمان باشد ،این قول را قول مشهور میان فقهای شیعه
میداند و به سوره نساء اشاره و آن را مهمترین دلیل علما و فقهای شیعه برای در نظر شرفتن این
شرط معرفی می کند ،زیرا در غیر این صورت موجب سلطه و سبیل کافر بر مسلمان میشود ،در
حالیکه خداوند چنین سلطه و سبیلی را نفی کرده است (نجفی1424 ،ق :ج  ،00ص .)991

 .0نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی
همانشونه که شفته شد توجه به داللتهای مختلف آیه نفی سبیل در فقه شیعه به مرور بسط و
شسترش یافت ،به شونهای که از قرن سیزدهم هجری به بعد موضوعات مختلفی در فقه در
عرصههای حیات فردی و اجتماعی معطوف به آیه نفی سبیل در نظر شرفته و براساس آن احکا،م
مختلفی از سوی فقها صادر می شد .این توسعه به حدی بود که زمینه طرح نفی سبیل به عنوان یک
قاعده فقهی فراهم شد.
میتوان شفت «العناوین» اولین کتابی است که در آن نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد فقهی به
صورت مبسوط مورد بحث قرار شرفته است .کتاب بدیع «العناوین الفقهیه» (حسینی مراغهای،
141۳ق) مشهور به «العناوین» توسط آیت اهلل حسینی مراغهای از علما و فقهای برجسته قرن
سیزدهم هجری تألیف شده است .این کتاب 14 ،قاعده فقهی را به عنوان قواعدی که در استنباط
احکا،م شرعی در ابواب مختلف و موضوعات شوناشون فقهی مورد استفاده قرار میشیرد ،شامل
می شود .در این کتاب ،عنوان چهل و نهم از قواعد فقهی با عنوان «قاعده نفی سبیل» به بررسی این
قاعده اختصاص دارد .آیتاهلل حسینی مراغهای بحث خود درباره این قاعده را با بحث عد،م والیت
کافران بر مؤمنان آغاز میکند (حسینی مراغهای141۳ ،ق :ص .)912شیوه بحث العناوین درباره
قاعده نفی سبیل در دو محور اصلی صورت میشیرد .در محور اول موارد کاربرد این قاعده فقهی
ارائه می شود و در محور دو،م نیز مستندات و در واقع دالئل شرعی این قاعده مورد بحث قرار
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میشیرد .موضوع مهمی که صاحب عناوین مورد توجه قرار میدهد آن است که به نظر ایشان،
قاعده نفی سبیل از جمله مبطالت سایر عقود محسوب میشود .به عبارت دیگر ،ایشان به جنبه
سلبی این قاعده توجه جدی داشته و از همین رو ،این قاعده را از جمله مبطالت سایر قواعد
شرعی در نظر شرفته است (حسینی مراغهای141۳ ،ق :ص .)910از منظر سلبی ،قاعده نفی سبیل
یکی از قواعد حاکم بر سایر قواعد محسوب میشود؛ به این معنا که در صورت تعارض آن با
عقود و حقوق دیگر ،عمدتاً این قاعده مورد توجه و مبنای فتوی قرار میشیرد.
نویسنده در محور اول ،ب ه موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقهی از منظر سلبی بودن
توجه می کند و نقطه عزیمت بحث خود در این زمینه را عد،م ثبوت والیت کافر بر مؤمن در نظر
میشیرد و بر این اساس ،والیت را مهمترین موضوعی میداند که منجر به سلطه و سبیل شرعی
میشود .در نتیجه قاعده ن فی سبیل نیز از طریق بسط عد،م سلطه شرعی مورد نظر شارع در
حوزههای مختلف حیات فردی و اجتماعی ،عرصه و عرصههای کاربست خود را بازتولید میکند.
میرعبدالفتاح موارد کاربرد و استعمال این قاعده را در احکا،م شرعی به صورت خالصه اینشونه
برمیشمرد« :عد،م ثبوت الوالیه للکافر ،حیث ترجع الوالیه علی مسلم و التحکم علیه ،فالعبره بإذنه
فی أحکا،م األموات ،ألنه الوالیه له ،و الأولویه له فی المیراث و عد،م ثبوت حق له فی ذمه المسلم من
جانب اهلل تعالی من زکاه أو خمس أو کفاره أو نحو ذلک من الحقوق ما لمیصدر سبب الضمان من
نفس المکلف من استدانه أو وصیه أو وقف أو نحو ذلک» (مراغهای141۳ ،ق :ص .)912
محور دو،م بحث العناوین درباره مستندات این قاعده است .نویسنده در این زمینه به حداقل
چهار دسته از دالئل به ترتیب اشاره میکند :اجماع ،عقل ،روایات و قرآن .به عبارت دیگر ،صاحب
العناوین در زمینه مستند ات فقهی قاعده نفی سبیل بر کتاب ،سنت ،اجماع و عقل یعنی همه موارد
و منابع استنباط احکا،م تأکید میکند .در این میان تنها آیهای که مورد استناد مراغهای قرار میشیرد،
آیه  141سوره نساء است .شیوه بحث ایشان در این زمینه نیز به خوبی نشان میدهد که از ایرادات
و اشکاالت احتمالی در این خصوص کامالً آشاه است و پاسخهای مهمی نیز در این زمینه ارائه
میدهد .درباره روایات ،وی به دو روایت مهم اشاره میکند .اولین روایت ،حدیثی است که به
جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد کافر اشاره دارد .ایشان از طریق تنقیح مناط و توجه به علت
عد،م جواز ،به داللت کلی روایت میرسد که عد،م جواز والیت کافر بر مسلمان است (مراغهای،
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141۳ق :ص  .) 910روایت دو،م در این زمینه روایت مشهور نبوی است« :اإلسال،م یعلو و الیعلی
علیه» .صاحب العناوین معتقد است مقتضای این روایت عد،م سلطه و سبیل کافر بر مسلمان
میباشد .همچنین روایت در مقا،م تشریع است و نه در مقا،م بیان یک امر واقع و خبر دادن از
واقعیت (مراغهای141۳ ،ق :ص  .) 911تأکید بر تشریعی بودن حکم برتری مسلمانان بر
غیرمسلمانان ،موضوعی است که موجب می شود بسیاری از ایرادات و اشکاالتی که در زمینه
داللتهای اجتماعی و سیاسی قاعده نفی سبیل مطرح میشود ،مرتفع شردد .صاحب عناوین در
زمانهای می زیسته است که شاهد برتری بسیاری از کافران بر مسلمانان و جوامع اسالمی بوده
است .در نتیجه توجه ایشان به داللتهای تشریعی قاعده نفی سبیل ،زمینهساز توجه به جنبههای
ایجابی این قاعده مهم فقهی نیز بوده است.
صاحب العناوین در بحث خود درباره این قاعده ،به آیه  141سوره نساء استناد می کند« :أن اهلل
تعالی نفی جعل السبیل لهم علیهم علی سبیل العمو،م  ...و حیث إن السبیل عا،م یعم أنواع التسلطات
التی ذکرناها فی بیان الموارد» (حسینی مراغهای141۳ ،ق :ص  .)91۳بر این اساس ،سلطه و سبیل
به صورت عا،م و در تمامی اشکال و صور آن مورد نفی از طرف خداوند قرار شرفته است .تشریعی
بودن نفی سلطه و عا،م بودن آن دو جنبه مهم داللت آیه نفی سبیل است که براساس برداشت
صاحب العناوین ،راه را برای داللتهای اجتماعی و سیاسی هم در جنبه سلبی و هم در جنبه
ایجابی آن ،هموار میکند .هرچند که به نظر میرسد ایشان بیشتر به جنبههای سلبی داللتهای عا،م
این آیه توجه داشته است.
صاحب العناوین در ادامه بحث از مستند قرآنی قاعده نفی سبیل دو اشکال عمده را درباره
تشریعی بودن داللت آیه و همچنین معنای حجت بودن سبیل را مطرح و پاسخ میدهد .اشکال اول
یعنی داللت نداشتن آیه بر حکم تشریعی ،اینگونه است که داللت آیه بر بیان اهمیت و شرف ایمان
در نظر میشود .میرعبدالفتاح در این زمینه پاسخ میدهد« :أن العمو،م الیصرف عن ظاهره بهذا األمور
و الفرض نفی السبیل من الشارع کیف کان و منه األحکا،م الشرعیه ،فدلت علی أن الحکم الموجب
للسبیل غیر مجعول من الشرع» (حسینی مراغهای141۳ ،ق :ص .)91۳در نتیجهشیری صاحب
العناوین ،عا،م بودن آیه مبنی بر نفی هرشونه سلطه ،با این استدالل که مؤمنین بر غیرمؤمنین شرف و
برتری دارند ،تغییری نمیکند و اساس آیه نفی هرشونه سلطه و سبیل کافرین بر مسلمانان از سوی
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شارع است .در نتیجه داللت تشریعی آیه مسلم میباشد .اشکال دو،م آن است که براساس برخی
روایات تفسیری ،مقصود از سبیل را حجت میدانند .صاحب عناوین در پاسخ به این اشکال ،داللت
آیه را عا،م میداند و تاکد میکند حتی اشر بپذیریم که سبیل معنای حجت باشد ،نهایتاً یکی از
مصادیق و مواردی خواهد بود که در آیه به صورت عا،م نفی شده است .سبیل و سلطه نفی شده به
صورت عا،م ،صرفاً به نفی حجت اختصاص ندارد (حسینی مراغهای141۳ ،ق :ص .)912
کتب دیگری که درباره قواعد فقهی بعد از کتاب مهم العناوین نوشته شده است ،عموما نفی
سبیل را یکی از قواعد برجسته فقهی دانسته و آن را یکی از قواعد عا،م و حاکم بر بسیاری از
قواعد دیگر و روابط فردی و اجتماعی مسلمانان با غیر مسلمانان و همچنین دولتها و جوامع
اسالمی با دولتها و جوامع غیر اسالمی ،در نظر شرفته است .آیت اهلل میرزا حسن بجنوردی در
کتاب «القواعد الفقهیه» ،نفی سبیل را یکی از قواعد فقهی برجسته معرفی میکند (بجنوردی:1924 ،
ج ،1ص .)02۳-12۳
همچنین آیت اهلل سید محمد حسینی شیرازی از فقهای معاصر در کتاب «الفقه ،القواعد
الفقهیه» ،قاعده مذکور را یکی از قواعد فقهی معرفی و آیه  141سوره نساء و روایت مشهور نبوی
را به عنوان مهمترین ادله این قاعده مطرح کرده است (حسینی شیرازی1419 ،ق :ص.)01-02
آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی از فقهای معاصر نیز قاعده نفی سبیل را از قواعد فقهی مشهوری
میداند که در ابواب مختلف فقهی شامل معامالت ،نکاح ،والیات ،ارث و مانند آن به این قاعده استناد
میشود (فاضل لنکرانی1410 ،ق :ص  .)099ایشان اجماع ،آیه  141سوره نساء و روایت مشهور نبویِ
منقول از شیخ صدوق را به عنوان برخی از مستندات و مبانی شرعی این قاعده مطرح میکند.
سید محمد بجنوردی نیز در کتابی با عنوان «قواعد فقهیه» ،قاعده نفی سبیل را از جمله قواعد
مهم فقهی در دین اسال،م میداند که مستند به آیه  141سوره نساء است (موسوی بجنوردی،
1421ق :ج ،1ص .)941
اما،م خمینی در مباحث فقهی خود در «کتاب البیع» به مناسبت موضوع جواز یا عد،م جوازِ در
اختیار داشتن کافران و نقل قرآن به آنان به موضوع نفی سبیل اشاره میکند .ایشان معتقد است آیه
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نفی سبیل و همچنین روایت نبوی علو ،1داللتی بر عد،م جواز فروختن مصحف به کافران ندارد .به
نظر ایشان تسرّی دادن حکم حرمت عد،م سلطه کافرین بر مؤمنین به موضوع فروش مصحف به
کافرین موجه و قابل قبول نیست .ضرورت تبلیغ اسال،م و اینکه در نامههای پیامبر اکر،م(ص) به
کافران و مشرکان قسمتهایی از آیات قرآن وجود داشته است ،نشان میدهد که حکم عد،م جواز
صحیح نیست (اما،م خمینی1401 ،ق :ج ،0ص .)۳04-۳00
اما،م خمینی پس از این استدالل ،به مناسبت بحث از آیه نفی سبیل به برخی داللتهای برجسته
آیه و عا،م بودن سبیل نفی شده در این آیه ،چه از جهت تکوین و چه از جهت تشریع تأکید
ّ
میکند« :الظاهر عدم استعمال السبیل إال فی معناه و هو الطریق فی جمیع االستعماالت التی وقعت فی
ُ
ًّ
الکتاب الکریم و غیره و مواردها کثیره جدا فی الکتاب العزیز ،لکن أرید منه فی بعضها معناه الحقیقی بحسب
ّ
الجد و فی أغلبها المعنی المجازی بنحو الحقیقه االدعائیه  ...بل من الممکن أن یکون المراد نفی جعل السبیل
ً ََ ْ
َْ ْ َ َ ْ
ً
ً
ّ
کاف ِر َین طریقا و َس ِبیال علی ال ُم ْؤ ِم ِن َین ،ال فی التکو ین وال فی التشریع»
مطلقا ،فالمراد أنه تعالی لنیجعل ِلل ِ
(اما،م خمینی1401 ،ق :ج ،0ص.)۳00
اما،م خمینی درباره سلطه تکوینی مؤمنان بر کافران به موارد متعدد نصرت الهی خداوند نسبت
به مؤمنان که در قرآن آمده ،اشاره میکند .ایشان نسبت به نفی سلطه تشریعی که داللتهای
سیاسی و اجتماعی برجستهتری دارد ،تأکید دارد« :أمّا فی التشریع ،فألنّه لن یجعل اللّه للکافرین
سلطه اعتباریه علی المؤمنین ،مثل جعله رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) ولیاً و سلطاناً علی
الناس و من بعده خلفاءه المعصومین علیهم الصاله و السال،م و من بعدهم العلماء باللّه االمناء علی
حالله و حرامه؛ فهذا أیضاً طریق و سبیل لنیجعله لهم علیهم ،کما أنّ الحجّه للمؤمنین علی
الکافرین فی القیامه .فتحصّل من ذلک :أنّ نفی السبیل مطلقاً الزمه نفی جمیع السبل تکویناًوتشریعاً،
فلمیکن األمر دائراً بین أحدالمعانی» (اما،م خمینی1401 ،ق :ج ،0ص .)۳09برداشتی که اما،م خمینی
از آیه نفی سبیل دارد ،به میزان بسیار زیادی به داللتهای سیاسی و اجتماعی آیه چه از منظر سلبی
و چه از منظر ایجابی تأکید جدی دارد .از این جهت شاید بتوان شفت تلقی اما،م خمینی به ویژه
توجه به جنبههای ایجابی آیه ،نسبت به بسیاری از فقهای شذشته و همچنین معاصر ،برجستگی
 .1مقصود روایت «االسال،م یعلو و ال یعلی علیه» است.
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خاصی داشته و توجه به مفهو،م عا،م سبیل و طریق نفی شده در آیه ،در عرصه عمل سیاسی و
اجتماعی برای ایشان از اهمیت خاصی برخوردار است .اهمیتی که در جریان نهضت اسالمی در
ایران مبنا و مبدأ یکی از مهمترین تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایران شد .عبارت ذیل به روشنی
نشان دهنده توجه اما،م خمینی به جنبههای ایجابی و انقالبی آیه نفی سبیل است« :بل یمکن أن
یکون له وجه سیاسی ،هو عطف نظر المسلمین إلی لزو،م الخروج عن سلطه الکفّار بأیه وسیله
ممکنه .فإنّ تسلّطهم علیهم و علی بالدهم لیس من اللّه تعالی .فإنّه لن یجعل للکافرین علیهم سبیلًا
و سلطه» (اما،م خمینی1401 ،ق :ج ،0ص.)۳00

 .4سیر تحول نفی سبیل :از حکم تشریعی تا قاعده فقهی
همانشونه که شفته شد ،توجه به داللتهای مختلف آیه نفی سبیل در فقه شیعه به مرور بسط و
شسترش یافت ،به شونهای که از قرن سیزدهم هجری به بعد موضوعات مختلفی در فقه در
عرصههای حیات فردی و اجتماعی معطوف به آیه نفی سبیل در نظر شرفته و براساس آن احکا،م
مختلفی از سوی فقها صادر می شد .این توسعه به حدی بود که زمینه طرح نفی سبیل به عنوان یک
قاعده فقهی فراهم شد .براساس آنچه از بررسی صورت شرفته از مباحث مربوط به این قاعده به
دست میآید می توان مراحل تحول مفهو،م نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه را حداقل در سه مرحله
تقسیمبندی کرد ) 1 :مرحله اول از ابتدای تاسیس فقه تا قرن هشتم هجری )0 ،مرحله دو،م از قرن
هشتم تا اواسط قرن سیزدهم هجری )9 ،مرحله سو،م از زمان تالیف کتاب العناوین تاکنون .در
هریک از این مراحل موضوع نفی سبیل در یک مرحله خاص به لحاظ مفهومی و داللت معنایی و
عرصههای کاربرد قرار دارد.
در مرحله اول که از ابتدای تاسیس فقه شیعه شروع میشود مباحثی که شیخ طوسی در دو
کتاب الخالف و المبسوط مطرح کرده ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در سراسر این مرحله
یعنی حدود چهار قرن عمده مباحث مربوط به نفی سبیل در بحث بیع ،ارث ،قصاص و حق شفعه
مطرح شده است .در این مرحله نفی سبیل به عنوان یک اصل قرآنی مبنای صدور احکامی در
مباحث ذکر شده قرار شرفته است .با وجود آنکه هماشونه که شیخ طوسی مطرح کردهاند آیه 141
سوره نساء در همه احکا،م جاری است ،اما در عمل این موضوع منحصرا در مباحث مربوط به بیع،

سیر تحول مفهوم قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه

111

ارث ،قصاص و حق شفعه بسط یافت و در موضوعات سیاسی و اجتماعی مبنای صدور فتوا یا
آراء فقها قرار نگرفت .بنابراین ،در مرحله اول با وجود مباحث نظری و زمینههای تئوریک موجود،
نفی سبیل در عرصه سیاست وارد نشد.
مرحله دو،م از مراحل تحول مفهو،م نفی سبیل از قرن هشتم هجری آغاز و تا قرن سیزدهم ادامه
مییابد .در این مرحله دو موضوع مهم که برای داللتها و جنبههای سیاسی نفی سبیل اهمیت دارد،
در فقه شیعه مطرح میشود .موضوع اول عبارت است از ورود نفی سبیل به مباحث فقه سیاسی،
بویژه در مباحث مربوط به جهاد .در این زمینه میتوان به کتاب مختلف الشیعه عالمه حلی اشاره
کرد .ایشان برای اولین بار در کتاب جهاد ،ذیل مباحث مربوط به احکا،م اهل ذمه ،تاکید میکند که
اهل ذمه نمیتوانند در سرزمین مسلمانان ساختمانها و بناهای هم سطح با مسلمانان بنا کنند .ایشان
در این زمینه به روایت علو استناد کرده و چنین اقدامی را ممنوع اعال،م میکند (حلی1419 ،ق/ب:
ص .)444آنچه که عالمه حلی در این زمینه مطرح کرده ،از دو جهت مهم است .اول آنکه بحث
ممنوعیت برتری غیرمسلمان بر مسلمان در کتاب جهاد که از مباحث مهم فقه سیاسی است ،مطرح
میشود .چنین موضوعی و استنادی تا پیش از این در فقه شیعه چندان سابقه نداشته است .این امر
نشان از توجه هرچند اولیه به داللتهای سیاسی موضوع نفی سبیل در صدور احکا،م شرعی است.
نکته دو،م اینکه ممنوعیت برتری در بحث روابط سیاسی میان مسلمانان و غیر مسلمانان که از طریق
قرارداد ذمه تنظیم میشود ،مورد تاکید قرار میشیرد .موضوع دومی که در این مرحله مطرح میشود،
بحث مهم اسقاط والیت به واسطه کفر است .در این زمینه شهید ثانی در کتاب مسالک االفها،م این
موضوع را در کتاب نکاح مطرح کرده و دلیل اسقاط والیت ولی کافر در بحث نکاح را آیه 141
سوره نساء و همچنین روایت علو ذکر میکند (عاملی1419 ،ق :ص.)100-10۳
بحث اسقاط والیت به واسطه کفر ،پیشتر در مباحث فقهای قبل نیز وجود داشت ،اما نکته
مهم آن است که شهید ثانی در این زمینه آیه  141سوره نساء را به عنوان مستند شرعی این حکم
تشریعی بیان میکند .بحث اسقاط والیت در این دوره توسط فقهای بعدی نیز مورد توجه قرار
میشیرد .به عنوان نمونه میتوان به محقق کرکی و محقق سبزواری اشاره کرد (کرکی1414 ،ق:
ص12۳؛ محقق سبزواری1409 ،ق :ج ،0ص  .)120در این زمینه نیز استناد شرعی برای اسقاط
والیت ،احتماالً به تبعیت از شهید ثانی و سوره نساء بیان میشود .هرچند اسقاط والیت در این
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دوره همچنان درباره موضوعاتی غیر از مباحث فقه سیاسی مطرح میشود ،اما نفس موضوع اسقاط
والیت و استناد به اصل قرآنی نفی سبیل در این دوره زمینه بسیار مناسبی برای طرح این موضوع
در عرصه سیاست در مرحله بعدی تحول نفی سبیل فراهم میکند .بویژه آنکه بحث والیت به
دالئل نظری ،مستعد بسط در عرصه سیاست را داشته و دارد.
در کنار این دو تحول عمده ،در این مرحله شاهد توسعه کاربردها و داللتهای نفی سبیل در
عرصههای دیگر فقه نیز هستیم .توسعه کاربردهای نفی سبیل در این مرحله به حدی است که صاحب
کتاب کنز العرفان که از فقهای قرن نهم هجری است ،حداقل نُه کاربرد مهم برای آیه  141سوره نساء را
در فقه در نظر میشیرد که توسط فقهای شیعه تا آن زمان مطرح شده بود (مقداد1401 ،ق :ص.)44
مرحله سو،م تحول نفی سبیل از اواسط قرن سیزدهم هجری آغاز میشود .در این مرحله شاهد
ارتقاء اصل قرآنی نفی سبیل از یک مبنای قرآنی برای صدور احکا،م شرعی ،به یک «قاعده فقهی»
هستیم .مرحله سو،م در واقع مهمترین مرحله در مراحل بسط و توسعه اصل نفی سبیل است.
مهمترین امر در این زمینه بدون تردید تالیف کتاب برجسته «العناوین الفقهیه» توسط آیت اهلل حسینی
مراغهای میباشد .تا پیش از تالیف این کتاب ،نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نبود.
بررسی کتب مربوط به قواعد فقه نشان میدهد تا اواسط قرن سیزدهم هجری ،نفی سبیل به عنوان
یک قاعده فقهی مطرح نبوده است .هرچند آیه نفی سبیل از شذشته مبنای برخی فتواها بوده و این
موضوع به مرور شسترش یافته است ،اما به عنوان یک قاعده فقهی از این قرن به بعد مورد توجه قرار
شرفت .در کتبی که قبل از این زمان درباره قواعد فقهی نگاشته شده است ،بحثی مستقل درباره نفی
سبیل به عنوان یک قاعده فقهی وجود ندارد (حلی1914 ،؛ عاملی1422 ،ق؛ حلی1419 ،ق/الف).
شاید بتوان شفت اولین کتابی که نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کرده است ،کتاب
«انوار الفقاهه» نوشته شیخ حسن کاشف الغطاء (متوفای 1000ق) میباشد .ایشان در کتاب المکاسب
ضمن بحث درباره قواعدی که در اکثر عقود وجود دارد ،به نفی سبیل هم اشاره میکند .ایشان چند
قاعده فقهی را مورد توجه قرار میدهد ،و از آن جمله آیه  141سوره نساء است (کاشف الغطاء،
1400ق :ص .)191غیر از این ،تقریباً بحث مستقلی درباره نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی تا
زمان تألیف کتاب «العناوین» توسط میر عبدالفتاح حسینی مراغهای در اواسط قرن سیزدهم هجری
وجود ندارد ،حتی در کتاب برجسته «عوائد االیا،م» که یک سال قبل از «العناوین» تألیف شده است
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(نراقی141۳ ،ق) .بر این اساس میتوان شفت «العناوین» اولین کتابی میباشد که در آن نفی سبیل به
عنوان یکی از قواعد فقهی به صورت مبسوط مورد بحث قرار شرفته است.
طرح نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی نکته مهمی دیگری نیز داشت و آن توجه کامل به
داللتهای سیاسی این اصل قرآنی است .در واقع میتوان شفت مراغهای دو اقدا،م مهم را درباره
اصل ن فی سبیل انجا،م داده است .اول آنکه نفی سبیل را برای اولین بار به عنوان یک قاعده فقهی
مستقل مطرح کرد .دو،م آنکه این قاعده را به عنوان یک قاعده مهم در فقه سیاسی بسط و شسترش
داد .بررسی محتوای مباحث مراغهای در کتاب العناوین درباره نفی سبیل که در قسمت قبلی این
نوشتار مطرح شده ،نشان دهنده این موضوع است.
پس از مراغه ای تقریبا همه کتبی که درباره قواعد فقهی نگاشته شده است ،نفی سبیل را هم به
عنوان یک قاعده فقهی و هم به عنوان یک قاعده فقه سیاسی مطرح و مورد بحث قرار دادهاند.
نقطه اوج تحول قاعده نفی سبیل را باید در کتاب العناوین مشاهد کرد .تکامل قاعده فقه سیاسی
نفی سبیل در العناوین به حدی بوده که با وجود شذشت حدود دو قرن از تالیف و انتشار آن،
همچنان شاهد استمرار همان مباحث توسط بیشتر فقهای شیعه هستیم.

 .5تاثیر قاعده نفی سبیل در تحوالت سیاسی ایران معاصر
قاعده نفی سبیل بویژه در دوران مدرن که دوران سلطهی تفکر و سپس اقتصاد ،فرهنگ و
سیاست کشورهای مدرن غربی بر جوامع دیگر و از جمله بخشهای وسیعی از جهان اسال،م بوده،
کاربردهای صریحی داشته است .تالش کشورهای غربی برای سلطه بر منابع اقتصادی کشورهای
دیگر ،در قرن نوزدهم سرعت بیشتری به خود شرفت و کشورهای اسالمی نیز از کنشهای
امپریالیستی کشورهای غربی در امان نبودند .در همین مقطع بود که عالمان شیعه با دکترین جدیدی
وارد عرصه مقابله با نظا،م جهانی سلطه شدند .این دکترین همان قاعده فقهی نفی سبیل بود .جنگ
ایران و روسیه ،نهضت تنباکو ،ملی شدن صنعت نفت ،الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ،انقالب
سفید ،کاپیتوالسیون و انقالب اسالمی ایران از مهمترین رویدادهای سیاسی هستند که قاعده نفی
سبیل در شکلدهی به آنها نقش غیر قابل انکاری داشته است .در اینجا به بررسی مختصر دو نمونه از
موارد تاثیرشذاری قاعده نفی سبیل در تحوالت سیاسی ایران معاصر میپردازیم.
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جنگ های ده ساله ایران و روسیه ،یکی از اولین تحوالت دوران معاصر بود که روحانیون و
فقهای شیعه با تمسّک به قاعده نفی سبیل و سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان ،به نقشآفرینی
سیاسی در آن پرداختند .بزرشان دولت قاجار ،وقتی از کمک دولتهای فرانسه و انگلیس ناامید
شدند ،به این نتیجه رسیدند که آنچه در شرجستان از تجاوزات روسیه اتفاق افتاده است را به
اطالع علمای اسال،م برسانند و از آنها برای دفع تجاوز استمداد کنند .بر این اساس ،نمایندشانی از
سوی دولت قاجار به عراق اعزا،م شدند و شرح تجاوزات روسیه را به اطالع شیخ جعفر نجفی از
مراجع تقلید و معروف به کاشف الغطاء و همچنین سید علی اصفهانی نویسنده کتاب مشهور
ریاض المسائل و مشهور به صاحب ریاض رساندند .این دو مجتهد بزرگ ،فتوای جهاد صادر
کردند و حمایت از پادشاه قاجار و ولیعهد او در دفع حمله اجانب را به عنوان واجب شرعی
معرفی و تأکید کردند مقاتله در این مسیر ،قتال فی سبیل اهلل است .این دو مرجع تقلید تنها بر
فتوای خود اتکاء نکردند و از آنجا که میدانستند بعضی از مرد،م ایران مقلد مراجع ساکن ایران
هستند ،به برخی از علمای ایران از جمله قم ،کاشان ،یزد ،اصفهان و شیراز نیز نامه نوشتند و از
آنها خواستند تا در زمینه مبارزه با تجاوزات روسیه احکامی را صادر کنند (حسینیان:192۳ ،
ص .)000- 012در نتیجه جنگ های روس و ایران ،برخی از مسلمانان تحت سلطه غیرمسلمانان
قرار شرفتند .علما و روحانیون که زیر سلطه قرار شرفتن مسلمانان را برخالف موازین اسالمی
میدانستند ،با تکیه بر قاعده نفی سبیل ،به مخالفت برخاسته و اعال،م جهاد کردند.
یکی دیگر از مصادیق تاثیرشذاری قاعده فقهی نفی سبیل در مبارزه با سلطه خارجی ،مسئله
الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی است که در سال  1941تصویب رسید .در این الیحه دو موضوع
مهم وجود داشت :اول ،حذف شرط مسلمان بودن برای انتخابکنندشان و انتخابشوندشان .دو،م،
جایگزینی سوشند به «کتاب آسمانی» با سوشند به «قرآن» .پس از انتشار این الیحه ،این موضوعات
حساسیت و واکنش علما و مراجع تقلید و بویژه اما،م خمینی را برانگیخت (حسینیان:1920 ،
ص .)191-192همانشونه که برخی از محققان تأکید کردهاند حذف شرط مسلمان بودن زمینه
بسیار مناسبی برای ورود و سلطه رسمی طرفداران فرقههای ضاله بابیت و بهائیت در سیاست ایران
را فراهم میکرد (خلجی :1921 ،ص .)121در صورت عملی شدن این الیحه ،بابیها ،بهاییها و
یهودیها می توانستند در انتخابات شرکت و در صورت انتخاب شدن به کتاب خود سوشند یاد
کنند .ورود غیرمسلمانان به سطوح باالی تصمیمشیری سیاسی آن هم در جامعهای که بیش از نود
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درصد مرد،م آن مسلمان هستند ،داللت مستقیم غیرقابل انکاری در زمینه سلطه غیرمسلمانان بر
مسلمانان داشت و مصداق قاعده نفی سبیل بود .این مسئله ،موضوعی نبود که مورد بیتوجهی
علمای شیعه قرار شیرد .علت اینکه چرا دولت پهلوی تالش کرد اصالح قانون انتخابات را با
محتوایی ضد اسالمی در سال  1941عملی کند را باید با رحلت آیتاهلل العظمی بروجردی زعیم
بزرگ شیعه مرتبط دانست .وجود مرجعیت مطلق شیعه و شخصیت برجسته ایشان به رژیم پهلوی
اجازه نمیداد چنین الیحه استعماری و ضد دینی را مطرح کند .تصور دولتمردان پهلوی آن بود
که بعد از رحلت زعیم تشیع ،حوزه علمیه انسجا،م الز،م برای مخالفت با چنین سیاستی را ندارد و
یا اینکه مخالفت حوزه علمیه اثرشذار نخواهد بود (جمعی از نویسندشان :1924 ،ص .)14درپی
تصویب این الیحه ،اما،م خمینی ابتکار عمل را به دست شرفت و تالش کرد زمینه اقدا،م هماهنگ و
منسجم علما را فراهم کند .در نتیجه پیا،مها و تلگرافهای جداشانهای از سوی آیات عظا،م اما،م
خمینی ،شلپایگانی ،شریتعمداری ،سید احمد زنجانی ،سید محمد موسوی داماد ،هاشم آملی و
حائری صادر و لغو و حذف موارد خالف اسال،م که موجبات سلطه کافران بر مسلمانان را فراهم
میکند ،درخواست شد (حسینیان :1920 ،ص .)141-142با وجود آنکه برخی احزاب سیاسی و
تشکلها نیز به تصویب این الیحه اعتراض کردند ،اما سازمانیافتهترین موضع انتقادی را علما و
مراجع داشتند (ازغندی :1920 ،ص .)992حتی «تشکل دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران» به
عنوان یک تشکل دانشگاهی از نهضت علما حمایت کرد .نهضت آزادی نیز که به تازشی تأسیس
شده بود ،به این الیحه اعتراض کرد .هرچند در این میان نباید از حمایت بازاریان تهران از جنبش
علما غافل شد (حسینیان :1920 ،ص  .)109-100در نتیجه در موضوع الیحه انجمنها ،علما و
مراجع تلقید بویژه اما،م خمینی نقش اصلی و رهبری را بر عهده داشتند و در این میان قاعده فقهی
نفی سبیل به عنوان مبنای نظری این جنبش کامالً تاثیرشذار و نقشآفرین بود.

 .6نتیجهگیری
قاعده نفی سبیل که برشرفته از آیه  141سوره نساء بوده ،مبنای احکا،م فقهی بسیار زیادی در
عرصه فردی و اجتماعی است .بررسی صورت شرفته از موارد کاربرد این قاعده نشان میدهد که
دایره شمول قاعده از یک سیر تدریجی به سمت توسعه مفهومی سلطه و نفی انواع آن میباشد.
داللت عا،م آیه نفی سبیل به لحاظ نظری ،از اوائل تأسیس فقه مورد توجه بوده است ،اما بسط
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داللتهای آن به عرصههای مختلف حیات فردی و اجتماعی در طول زمان و به مرور و همگا،م با
بسط و توسعه فقه صورت شرفته است .توجه فقها در دوره قاجاریه به آیه نفی سبیل به بویژه در
عرصه سیاسی و اجتماعی بیش از فقهای شذشته میباشد .توجه کاشف الغطاء ،صاحب ریاض
المسائل و صاحب جواهر الکال،م به قاعده نفی سبیل بسیار جدی است .در واقع در دوره قاجاریه
توجه به موضوع نفی سبیل در ابواب محتلف فقه به حدی شسترش مییابد که نفی سبیل به عنوان
یک قاعده فقهی و بویژه یک قاعده فقه سیاسی برای استنباط احکا،م شریعت صورتبندی میشود.
به نظر نمی رسد طرح نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی در اواسط دوره قاجاریه و تسلط
کشورهای غربی بر دیگر کشورها و از جمله کشورهای اسالمی ،صرفا یک همزمانی بوده باشد .در
واقع آنچه از بررسی صورت شرفته میتوان بیان کرد آن است که توجه به داللتهای عا،م آیه 141
سوره نساء ،از ابتدا مورد توجه فقهای شیعه بوده است .بحث مفهومی سلطه و سبیل و بیشتر شدن
حوزههایی که براساس این آیه مورد افتاء فقهاء قرار میشرفت ،به مرور زمان و به تدریج شسترش
یافت .اما تنها از اواسط قرن سیزدهم هجری بود که اصطالحاً با یک جهش جدی در این زمینه
مواجه هستیم .به این معنا که در این دوران نفی سبیل به صورت یک قاعده فقهی صورتبندی
شد .حداقل یکی از دالئل این موضوع مهم برای فقه و فقه سیاسی شیعه ،وجود یک واقعیت
اجتماعی و سیاسی مهم بود و آن سلطه کفار بر مسلمانان که تحقق خارجی یافته بود .در نتیجه فقه
شیعه ،برای رفع این مساله و بحران ،به نظریهپردازی و اجتهاد براساس منابع فقهی خود شامل قرآن
و سنت میپردازد و مبنای نظری بسیاری از جنبشهای ضد استعماری و ضد سلطه معاصر را در
ایران و حتی عراق یعنی جغرافیای سیاسی شیعه بنا مینهد .به این ترتیب نفی سبیل ،در دوران
مدرن که دوران سلطه ی تفکر و سپس اقتصاد ،فرهنگ و سیاست کشورهای مدرن غربی بر جوامع
دیگر و از جمله بخشهای وسیعی از جهان اسال،م بوده ،کاربردهای صریح سیاسی داشته است.
عالمان شیعه در دوران معاصر ضمن توجه به داللتهای سیاسی این قاعده ،آن را مبنای نظری
مبارزه علیه سلطه خارجی قرار دادهاند .جنگهای ایران و روسیه ،نهضت تنباکو ،ملی شدن صنعت
نفت ایران ،الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ،انقالب سفید ،کاپیتوالسیون و انقالب اسالمی ایران
از مهم ترین رویدادهای سیاسی هستند که قاعده نفی سبیل مبنای نظری نقشآفرینی علمای شیعه
در عرصه مبارزه با سلطه بیگانگان بر ایران بوده است.
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