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Abstract  
The principle of "Nafy Sabil" is one of the jurisprudence rules that have played a decisive 
role in the legal relationship between Muslims and non-Muslims, and has been used as an 
indicator for modifying and regulating Muslims and non-Muslim relationships. By this rule, 
the supremacy of Muslims is always mandatory when having a relationship with non-
Muslims, and Muslims in no way must accept the obligations and relations that led to the 
domination of non-Muslims or lead non-Muslims to be equated with Muslims. What has 
been discussed in this article is the answer to the fundamental question of whether the 
theme of verse 141 of the Nisaa Sura makes such a statement? In this paper, using 
descriptive and analytical method, after reviewing the concept of the rule mentioned in 
jurisprudence and the basic documents of this rule, the reflections of this principle in the 
jurisprudential and interpretative works has been discussed, and then a number of 
considerations of this interpretation are presented. The study of various sources and 
perspectives shows that the verse of “Nafy Sabil”, in its direct and relevant meaning, 
cannot be the reason for the jurisprudential principle of Nafy Sabil; so that it is used for 
prohibiting the religious relations of Muslims with unbelievers, because its basic 
characteristic is to conform to its examples without intermediaries. 
 
 
Keywords: Nafy Sabil Principle, Political Jurisprudence, the Surah of Nisaa, Muslims, 
Unbelievers.  

  



28   1397، زمستان 23، شماره 6سياست متعاليه، سال 

 46-27، صفحات 1397، زمستان 23، شماره 6سياست متعاليه، سال 
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 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه.
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 چكيده
عنوان   اي داشته و به   كننده  قش تعييناست كه در روابط حقوقي مسلمانان با غيرمسلمانان ن   از جمله قواعد فقهي "نفي سبيل"ي   قاعده

ي اين قاعده، در ارتباط ميان امت اسالمي و ملل   واسطه  كار رفته است. به  به شاخصي براي تعديل و تنظيم روابط مسلم و غيرمسلم
بطي را نپذيرند كه موجب تسلط وجه تعهد و روا  هيچ  شود كه همواره مسلمانان بايد برتري داشته باشند و به  غيرمسلمان، چنين ايجاب مي

غيرمسلمانان بر ايشان شده، يا منجرّ به تساوي آنان با مسلمين گردد. آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده، پاسخ به اين پرسش بنيادي 
يفي و تحليلي، پس از نمايد يا خير؟! در اين نوشتار، با روش توص  اي را مي  ي نساء چنين افاده  سوره 141ي   است كه آيا مضمون آيه

ي يادشده در فقه و مستندات اساسي اين قاعده، به بازتاب اين اصل در آثار فقهي و تفسيري پرداخته و سپس   بررسي مفهوم قاعده
 در معناي مطابقي و» ي نفي سبيل  آيه«دهد كه   هاي مختلف نشان مي  مالحظاتي بر اين تفسير ارائه شده است. بررسي منابع و ديدگاه

ي فقهي نفي سبيل قرار گيرد؛ تا از اين طريق به منع روابط استياليي مسلمين با كافران پرداخت، چرا   تواند دليل قاعده  مستقيم خود نمي
 كه ويژگي قاعده آن است كه بر مصاديق خود بدون واسطه منطبق باشد.

 
 ن، كفار.ي نفي سبيل، فقه سياسي، سوره نساء، مسلمانا  قاعده هاي كليدي:  واژه

  

mailto:shirkhani@qom-iau.ac.ir


 29 ي نساء)  ي مباركه  سوره 141ي   (آيه ايگاه فقه سياسيبرداشتي تفسيري از پي نفي سبيل؛   تفسير سياسي از آيه

 مقدمه
بسياري از روابط و مناسبات جهان اسالم با جهان غيرمسلمان، در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، 

گيرد؛   ي نفي سبيل قرار مي  نظامي و اجتماعي، با توجه به تفسير عالمان مسلمان تحت تأثير قاعده
حق وتو دارد. در هر عمل و ي مذكور   بنا به اين تفسير، در روابط خارجي اسالم و مسلمانان، قاعده

گذارد   ي نفي سبيل پاي در ميان مي  قراردادي كه بستر تسلط كفار بر مسلمين را فراهم آورد، قاعده
 سازد.  و آن قرارداد را باطل مي

 از نظر قرآني و فقهي، حفظ اعتال و برتري مسلمانان و نظام حكومت ديني، يك اصل اساسي
 در ديدگاه فقه اسالمي، خصوصاً فقه اماميه، سلطه وشود.   و يك هدف مهم محسوب مي

 ي اسالمي و مسلمانان، امري نارواست و برتري كفار بر مسلمين  چيرگي دشمنان بر جامعه
 ممكن و پذيرفتني نيست. با توجه -چه در نظام تكوين (بنا به نظري) و چه در نظام تشريع  -
و گسترش نفوذ غيرمسلمانان و بيگانگان در  به اين باور، هرگونه مراوداتي كه باعث افزايش 

ي اسالمي گردد، به نحوي كه آنان بتوانند در امور مسلمين دخالت كنند، ممنوع شده است؛   جامعه
ي بيگانگان استوار سازند (كاوياني،   مسليمن نيز تمام شئونات زندگي خود را بايد بر عدم سلطه

1393 :40.( 
ي سلبي آن   كنند كه جنبه  ياد مي "الضرر"ي   مثل قاعده "ي سبيلنف"ي   مشهور فقهيان، از قاعده

شود، احكام ضرري از سوي شارع   ي الضرر بيان مي  گونه كه در قاعده  بسيار قوي است. همان
ي نوعي   مقدس وضع نشده است. در روابط ميان مؤمنان و كافران نيز هيچ حكمي كه در بردارنده

فر بر مؤمن و مسلم باشد، از طرف شارع جعل نشده است. براساس اين ي كا  امتياز، برتري و سلطه
هاي مختلف سياسي، نظامي،   ي كفار بر جوامع اسالمي در حوزه  برداشت، راه هر نوع نفوذ و سلطه

 ).158: 3ق، ج1393اقتصادي و فرهنگي بايد مسدود شود (انصاري، 
در فقه و مستندات اساسي اين قاعده، به ي يادشده   در اين نوشتار، پس از بررسي مفهوم قاعده

بازتاب اين اصل در آثار فقهي و تفسيري پرداخته و سپس مالحظاتي بر اين تفسير ارائه خواهد 
 شد.
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 مفاهيم و كليات

 قاعده
ش، 1375معناى بنيان و پايه براى چيزى است كه در باالى آن قرار دارد (طريحى،   به "قاعده"

ي خدا   هاي خانه  ي بنيان  ر قرآن كريم بر اساس معناي لغوي، درباره). خداوند متعال د129: 3ج
 فرمايد:  مى

افراشتند،   ي (خدا) را برمى  هاى خانه  و آن هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل بنيان«
 (بقره:» گفتند پروردگارا (اين كار را) از ما بپذير؛ همانا تو شنوا و دانا هستى

127.( 

برخى امور    توان آن را در  طور مي  كار برد. همين  توان در امور مادى نيز به  مفهوم قاعده را مي
ي اساسى و زيربنايى دارند نيز استعمال كرد. معناى اصطالحى قاعده، امرى است   معنوى كه جنبه

كلى كه در هنگام شناسايى احكام جزئيات، آن قاعده، بر تمامى جزئيات خود منطبق باشد 
 ).1177-1176: 5ج م،1996(تهانوى، 

 قواعد فقهي
ها بر مجتهد، جهت استنباط، الزم است.   ترين مسائلي است كه شناخت آن  قواعد فقهي، از مهم

چنين شناخت موارد و شرايط آن و موارد استثناشده از آن، به تبع اين موضوع اهميت پيدا   هم
رد و قطع به حكم فقهي، بدون در ي قواعد فقهي قرار دا  كند؛ زيرا كشف مسائل فقهي بر پايه  مي

 نظر گرفتن قواعد فقهي، غيرممكن است.
شوند؛ ولى   دست آوردن احكام شرعي الهى واقع مى  قواعدى هستند كه در راه به "قواعد فقهى"

ق، 1422باشد (موسوي خويي،   اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده، بلكه از باب تطبيق مي
 گردند:  الصه، قواعد فقهي شامل دو چيز ميطور خ  ). به8: 1ج

 الف: اثبات يا نفي يك حكم شرعي فرعي تكليفي عام، يا يك حكم وضعي عام؛
ي ابواب فقه يا ابواب متعددي از كتب فقهي مختلف يا يك   ب: تعميم و سرايت آن در همه

 كتاب، مثل قضاء.
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 "نفي سبيل"ي   مستندات قاعده
بر مسلمانان، از نظر فقيهان مسلمان و شيعه، مدرك و سند بسيار ي نفي سبيل كافران   قاعده

معتبر و محكمي دارد؛ زيرا اعتبار و مستند بودن آن، ناشي از كتاب(قرآن) است. خداوند متعال در 
 ي نفي سبيل را تشريع فرموده و آورده است:  ي نساء، قاعده  سوره 141ي   آيه

سبيال؛ هرگز خداوند (نه در گذشته و نه در لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين «
 ».آينده) براي كافران، راه تسلط بر اهل ايمان را باز نگذاشته است

ي   ي قرآني اتخاذ شده است؛ بنا به قرائت قاطبعه  ي نفي سبيل از اين آيه  اصل و اساس قاعده
مسلمانان است؛ يعني قوانين شدن راه تسلط تشريعي و تقنيني كفار نسبت به   فقها، منظور آيه، بسته

گونه راه تسلطي را براي كافران و غيرمسلمانان باز ننموده   الملل اسالمي، هيچ  فقه و حقوق بين
 است.

ي فوق، الزم است مفردات اين آيه (لن، جعل، كافر، مؤمن و سبيل)   براي استدالل به آيه
ن يكه تطبيق اين قاعده بر روابط مسلمبررسي شود و سپس به استنباط از اين آيه اقدام گردد؛ چرا 

 ها دارد.  ن، وابستگي تام و تمام به مفهوم مستخرج از اين واژهيبا غيرمسلم

 "لن"ي   واژه
ي   ي اعراف آيه  بيني. در سوره  وقت نمي  نفي ابد است. لن تراني؛ يعني هيچ "لن"در لغت عرب، 

 به من نشان بده؛ و اين عبارت حكايت از آنشود كه خدايا! خودت را   اشاره به اين مطلب مي 143
دارد كه حضرت موسي قبالً خدا را به چشم نديده و در حال حاضر هم تقاضاي ديدن دارد. 

شود و استثنا   بيني. اين هرگز، شامل حال و آينده مي  ؛ يعني هرگز نمي"لن تراني"آيد كه   خطاب مي
نفي شده است؛ يعني  "لن"ان بر مؤمنان با واژه ي كافر  بردار نيز نيست. در نفي سبيل نيز سلطه

 هرگز كافران بر مؤمنان سبيل نداشته، ندارند و نخواهند داشت.

 "جعل"ي   واژه
) آمده است. وقتي كه 160-159: 3ق، ج1414معناي قراردادن (ابن منظور،   در لغت به "جعل"

ل (قراردادن) تحقق پيدا نكرده نفي بشود، معنايش آن خواهد بود كه هرگز اين جع "لن"با  "جعل"
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معناي حكم و   ي ذات باري تعالي تعلق دارد. اراده در خداي متعال به  كند. جعل نيز به اراده  و نمي
 ).147دستور، همراه با وقوع آن در خارج است (همان: 

ي   اراده"ي تشريعي. مقصود از   ي تكويني و اراده  خداوند بر دو نوع است: اراده  ي   اراده
كه در قرآن   ء مراد، در نظام تكوين و واقع تحقق پيدا كرده است. چنان  آن است كه شي "تكويني

چون بخواهد چيزى را بيافريند، فرمانش آمد كه موجود شو، پس موجود «كريم آمده است: 
به چيزي ي خدا   كند؛ يعني اگر اراده  ، مراد هرگز تخلف پيدا نمي  ). در اين اراده82(يس: » شود  مي

مقصود آن  "ي تشريعي  اراده"تعلق گرفت، وجود آن چيز، حتمي و ضروري خواهد بود. اما در 
است كه خداوند متعال از لحاظ تشريع و جعل قانون، چيزي را اراده نموده است؛ يعني چيزهايي 

فرمايد:   مي باره  خواسته مردم انجام دهند تا به كمال و سعادت برسند. قرآن كريم در اين  را كه مي
خواهد كه شما را پاكيزه سازد و نعمتش را بر شما   خواهد شما در رنج افتيد، بلكه مي  خدا نمي«

 ).6(مائده: » تمام كند
خواهد   در نظام تشريع، عسر و حرج وجود ندارد. خداي سبحان از انسان آزاد و مختار مي

ي تشريعي خداوند ممكن است؛   اراده كارهايي را انجام دهد و از كارهايي پرهيز كند. تخلف از
اش، اراده كرده است كه انسان با اختيار، مسير سعادت يا شقاوت   ي تكويني  زيرا خداوند به اراده

ي شريفه چيست و چه نوع جعلي مراد آيه بوده   كه مراد از جعل در آيه  خود را برگزيند. در اين
 است، دو نظريه وجود دارد:

 جعل تشريعي

مراد اين آيه است؛ يعني خداوند در عالم تشريع و  "جعل تشريعي"بر اين باورند كه  اي  عده
ي كافران بر مؤمنان باشد را وضع نكرده است   گذاري، حكمي كه موجب سبيل و سلطه  قانون

تر تناسب   ي شريفه بيش  چه با ظاهر اين آيه  ). گفته شد آن188: 1، ج1377(موسوي بجنوردي، 
يابد، جعل تشريعي است؛ زيرا اين آيه به مقام تكوين و   ل هم امكان اجرا ميدارد و در عم

چگونگي تحقق خارجي روابط كافران و مؤمنان مربوط نيست. چون اوالً مفاد آيه، خبري است؛ 
ثانياً اگر جعل را تكويني بدانيم، با وقايع تاريخي و مسلم، منطبق نيست. چه بسيار مواردي كه 
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ي شريفه در   اند. در واقع، اين آيه  بر مؤمنان پيروز شده و غلبه و استيال پيدا كرده كافران در ظاهر،
ي اسالمي است كه بر اساس آن، هر حكم، عمل و قراردادي   ي كلي در جامعه  مقام بيان يك قاعده

 كه سبب علو و استيالي كافران بر مؤمنان شود، جعل تشريعي ندارد و منتفي است.
خداى تعالى هرگز كفار را مافوق "كه خداي متعال فرمود   نويسد: اين  ي ميعالمه طباطباي

معنايش اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه  "دهد مؤمنين و مسلط بر آنان قرار نمى
شود. و اين خود اعالمى است به  عكس نمى  كافران است و تا ابد نيز چنين خواهد بود و هرگز به

كه به هدف شوم خود برسند، مأيوس باشند. به حكم اين آيه، در   يگر براى ابد از اينمنافقين كه د
ق، 1417ها، باالخره فتح و فيروزى از آنِ مؤمنين و عليه كافران خواهد بود (طباطبايي،  ي دوره  همه

قيدي  كند، ولي  ). البته عالمه پس از بيان اين مطلب، نظر ديگري را با احتمال تقويت مي190: 5 ج
كند به نظر اول. احتمال هم دارد كه نفى سبيل اعم از تسلط در دنيا باشد؛   زند بازگشت مي  كه مي

شوند، و نه در آخرت؛ و مؤمنين به  يعنى منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا مسلط بر مؤمنين مى
چنان كه در جاى ديگر،   هم اذن خدا دائماً غالبند (البته مادام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند).

ي   ي مباركه  خداي متعال اين وعده را صريحاً در قرآن بيان فرموده است. براي نمونه، در سوره
سستي نكنيد و غمگين نباشيد كه شما برتريد اگر «فرمايد:   مي 139ي   ي شريفه  عمران در آيه  آل

 ».مؤمن (واقعي) باشيد
كه عدم سبيل و سلطه در دنيا و آخرت از سوي كفار،   ي اين  از كالم عالمه طباطبايي درباره

شود در   مشروط به شرايطي است كه مؤمنان به لوازم ايمان خود ملتزم باشند، چنين استفاده مي
خورند و كفار در جنگ نظامي يا فرهنگي و   مواردي كه مسلمانان در برابر كفار شكست مي

كاري، تنبلي و عدم انجام   ند، علت را بايد در عدم اتحاد، كمنماي  اقتصادي و... بر مسلمين غلبه مي
وجو كرد. سنت خدا، ثابت است و اگر   هاي اسالمي جست  وظايف از سوي مسلمانان و دولت

گاه مغلوب كفار نخواهند   دهند عمل نمايند، هيچ  كه قرآن و اولياي دين فرمان مي  چنان  مسلمين آن
 شد.
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 جعل تكويني

بر جعل تشريعي، تأكيدبر جعل تكويني نيز   ي مذكور، عالوه  ن باورند كه مراد آيهبرخي بر اي
هست. يعني در عالم تكوين، خداوند سبحان براي كفار چنين چيزي جعل نكرده و هميشه 

). براي نمونه، امام 723: 2ق، ج1421مسلمانان تفوق و سلطه و غلبه دارند (موسوي خميني، 
 نويسد:  خميني مي

: 3ق، ج1413شريفه، بر اساس كتب تفسيري (طوسي،  ي  قطع نظر از صدر آيهبا «
) و غير تفسيري، چند احتمال در معناي سبيل مطرح است؛ اما ظاهر اين است 364

هاي قرآن   ي استعمال  تر ندارد و آن، طريق است كه در همه  كه سبيل يك معنا بيش
كار نرفته   معناي نصر يا حجت به  بيل بهمعنا آمده است. در اين آيه، س  همين  كريم به

معنا كه نه در   است؛ بلكه ممكن است مراد از آن، نفي مطلق سبيل باشد. به اين
» تكوين و نه در تشريع، براي كافران راه و سبيلي بر مؤمنان قرار داده نشده است

 ).721(همان: 

هاي مادي و معنوي و   و حمايتي دال بر جعل سبيل در عالم تكوين، تأييدها   ايشان از ادله
زنند كه موجب قدرت و اطمينان براي   امدادهاي غيبي الهي را نسبت به پيامبر و مؤمنان مثال مي

صورت صحيح   ). پس در اين125عمران:   و آل25؛ توبه: 123عمران:   لشكر اسالم گرديد (ر.ك. آل
لحاظ تكويني   شود و كفار به  امل ميي مذكور، جعل تكويني را هم ش  است كه بگوييم جعل در آيه

نيز سبيل و طريقي براي تسلط بر مؤمنان ندارند؛ بلكه خداوند اسباب غلبه را در اختيار مؤمنان قرار 
چنين با نزول   ي اين اسباب، امدادهاي الهي در جنگ با كفار بوده است. هم  داده است. از جمله
مؤمنان را بر كفار غلبه داده است (موسوي خميني، ) در احتجاج نيز 26و  25قرآن (ر.ك. فصلت: 

ي اعتباري بر مؤمنان قرار نداده است؛ زيرا   ). در تشريع نيز خداوند براي كافران سلطه723پيشين: 
ي طاهرين(ع) و   ي مردم، و بعد از ايشان، ائمه  اهللا(ص) را ولي و سلطان بر همه  خداوند رسول

چنان كه در قيامت نيز حجت براي مؤمنان   م قرار داده است. همسپس عالمان الهي را حاكم بر مرد
 نمايد كه:  گيري مي  ). در نهايت، امام خميني نتيجه721-722بر ضرر كافران قرار دارد (همان: 
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لحاظ تكوين و   ي سبل است؛ هم به  صورت مطلق، نفي همه  ي نفي سبيل به  الزمه«
كه از   باشد؛ چنان  اير بين يكي از معاني سبيل نميلحاظ تشريع. بنابراين، امر د  هم به

 ).722(همان: » شود  كالم برخي از مفسرين و غير مفسرين روشن مي
 ).392: 7ق، ج1395كند (صادقي تهراني،   تقريباً نظر امام را تأييد مي "الفرقان"صاحب تفسير 

مراد، اعم از تكوين و تشريع اگر  كه  ي اين نوع تفسير، ايرادهايي مطرح هست: اول آن  درباره
 ي كفار بر مسلمين در تكوين رخ داده است!  طور مسلم، غلبه  به   اي موارد  باشد، در پاره

ها را از لحاظ فطري خداجو آفريده است. با وجود   در جواب بايد گفت كه خداوند انسان
جو و خداپرست ها در جهان، خدا  ي انسان  فطرت خداجو اين پرسش مطرح است كه آيا همه

چيز اعتقاد ندارند.   گرا و به هيچ  هستند؟! جواب اين است كه در عالم وجود، افرادي هستند كه پوچ
اهللا هست، و   شود؟! جواب اين است كه در عالم تكوين، فطرت  اهللا چه مي  در اين صورت، فطرت

 شود.  آيد، دگرگون مي  كه دنيا مي  محض اين  به
ي   اي خداوند قرار نداده است، چرا در سوره  ، اگر در تكوين هم هيچ سلطهكه  ي ديگر آن  نكته

دهد؟ در اين آيات، ذات   ي قتال با كافران به پيامبر دستور مي  درباره 66و  65انفال، آيات 
فرمايد كه اگر از شما مؤمنين بيست تن شكيبا باشد، بر دويست تن از كافران غلبه   تعالي مي  باري

طور صد به هزار. يعني يك به ده. ولي وقتي كه ضعف مشاهده شد، رقم عوض   و همينكند؛   مي
 شود.  يابد و دو برابر مي  شود و به صد و دويست تقليل مي  مي

كه ايراد پذيرفته شود و اين وضعيت، جعل الهي   اند. اين  ي فوق، دو نظر مطرح كرده  براي مسأله
 به توانايي مؤمنين دارد؟! كه اين وضعيت اشاره  است؛ و يا اين

ها   ؛ انسان»وأَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى«فرمايد:   كه خداوند در آيات ديگر مي  احتمال ديگر اين
اي تالش نمايند و موفق   كنند. اگر كفار در زمينه  اجر زحمت و تالش خودشان را دريافت مي

ي آنان را تكويناً نفي كرده   صورت هم خداوند سلطه  ا در ايناكنون هستند، آي  كه هم  شوند، كما اين
 شود كه نظام خلقت، ميدان تالش و كوشش است.  است؟! از اين آيه استنباط مي

زودي   ي كوشش او به  نتيجه ؛ يعني)40(نجم:  »رَىوأَنَّ سعيه سوف ي«د: فرماي  ي نيز مي  ي ديگر  آيه
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دانند، مساوي   دانند و كساني كه نمي  آيا كساني كه مي«فرمايد:   ديگر مي ي  ديده خواهد شد. در آيه
هاي   اي از علم در عرصه  ي فوق، اگر يك كافري داراي درجه  ). با توجه به آيه9(زمر: » هستند

بودن اين اصل زير سوال برود. با توجه به تأكيد   گوناگون باشد، دور از واقع نيست كه قاعده
شود؛ زيرا آيين اسالمي هيچ   دانش، اين گمانه تشديد مي  لب علم از استاد و صاحبروايات بر ط

 (ع)ي معصومين  ي كسب دانش براي انسان مسلمان ترسيم نكرده است. ائمه  محدوديتي را در زمينه
(دشتي، » ي مؤمن است؛ حكمت را فرا بگيريد هرچند از منافقان باشد  حكمت گمشده«اند:   فرموده
ي   حكمت را هركجا كه باشد، فراگيريد؛ گاهي حكمت در سينه«اند:   ) و نيز فرموده456: 1383

 (همان).» ي مؤمن آرام گيرد  دمانش در سينه  كند تا بيرون آمده و با هم  تابي مي  منافق است و بي
 »كُم يوم الْقيامةِفَاللّه يحكُم بينَ«ي:   ي شريفه  ي آيه  كه اگر گفته شود به قرينه  احتمال ديگر اين

شود كه كفّار در   معني حجت در روز قيامت است؛ معني آيه اين مي  )، مراد از سبيل به141(نساء: 
گونه حجتي نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند، بلكه حجت در آن روز، از آنِ   روز قيامت هيچ

ي   كه آيه  شت. در پاسخ بايد گفت: اينگونه حجتي نخواهند دا  مؤمنان است و در آن روز، كفّار هيچ
جهاني منافات   شريفه نسبت به روز قيامت، از كفّار عليه مسلمانان نفي حجت كند، با احكام اين

معني نفي حجت از كفّار در روز قيامت گرفت و هم داللت آن   توان اين آيه را، هم به  ندارد! پس مي
 ."حكومت واقعيه بر ادلّه اوليه دارد"فت ي فقهيه معتبر دانست و گ  را بر يك قاعده

ي نفي سبيل در مقام   با توجه به احتماالت گوناگون، كه كدام داراي استدالل و اشكال درباره
. پس در "اذا جا االحتمال، بطل االستدالل"گونه استدالل كرد كه   توان اين  داد، مي  تكوين ارائه مي

 شود.  ار گذاشته و به عدم استيال در مقام تشريع بسنده ميصورت، عدم استيال در تكوين را كن  اين
شود و در اين صورت مراد روشني   ي جعل احتماالت گوناگون مطرح مي  به هر تقدير، درباره

آيد؛ لذا در تكوين معنا ندارد و در مقام عيني و بيروني هم تسلط كفار بر مؤمنان   دست نمي  از آن به
 صورت، اين مفهوم در داللت خود به مقصود، نارسا خواهد بود.  قابل مشاهده است. در اين

 "كافر"ي   واژه
)؛ بنابراين 433ق: 1404كردن و پوشاندن است (راغب اصفهاني،   معناي پنهان  در لغت به "كفر"
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نمايد. به كشاورز نيز   هاي الهي را پوشانده و مخفي مي  گويند كه نعمت  جهت به كافر، كافر مي  از آن
ق، 1404پوشاند (جوهري،   ) كه بذر و دانه را با خاك مي20گويند (حديد:   جهت كافر مي  آن از
چنين كفر، انكار نعمت هم هست كه   ). در برخي از كتب لغت، كفر، ضد ايمان است. هم807: 2ج

 ).216: 2ق، ج1426صورت معنايش ضد شكر خواهد بود (فيروزآبادي،   در اين
آوردن به آن است   ناي ايمان نياوردن به چيزي است كه از شأنش ايمانمع  كفر در اصطالح به

). مثل عدم ايمان به خدا و توحيد و نبوت پيامبر خدا(ص) و روز 49: 1385(سبحاني تبريزي، 
قيامت. كفر در مقابل ايمان است كه در اين كاربرد، معنايي مضيق دارد و همان چيزي است كه 

الهدي،   (علم» ي استحقاق عقاب دائم و عظيم است  مايه«ته است: ي آن گف  سيد مرتضي درباره
 ).534ق: 1433
 گونه است:  روايت شده است كه كفر در قرآن پنج (ع)امام صادقاز 
چون كتاب نزد آنان آمد، بر آن كفر ورزيدند. نفرين «كفر جحودي يا انكار از روي علم؛ . 1

 ).89(بقره: » كرد خداي بر كافران
كند! آنان به اين سخن كه   جز طبيعت و روزگار ما را هالك نمي«حودي بدون علم؛ كفر ج. 2

 ).24(جاثيه: » زنند  گويند، علمي ندارند؛ بلكه تنها حدس مي  مي
كنيد و   ديگر را لعن مي  جوييد و يك  ديگر بيزاري مي  سپس روز قيامت از يك«كفر برائت؛ . 3

 ).25(عنكبوت: » يار و ياوري براي شما نخواهد بودي) شما آتش است و هيچ   جايگاه (همه
ها كه   ي (او) كنند؛ آن  و براي خدا، بر مردم است كه آهنگ خانه«كفر ترك اوامر الهي؛ . 4

ي   سوي آن دارند و هر كس كفر ورزد (و حج را ترك كند)، خداوند از همه  توانايي رفتن به
 ).97عمران:   (آل» نياز است  جهانيان بي

كند و هر كس كفران   نفع خود شكر مي  و هر كس شكر كند، به«معناي ترك شكر؛   كفر به .5
). (ر.ك كليني، 40(نمل: » زيان خويش نموده است؛ كه) پروردگار من، غني و كريم است  نمايد (به

 ).389: 2، ج1363
تر در   ان بيشاند. كفر در اصطالح آن  فقهاي مسلمان نيز تعاريف فوق را تلقي به قبول كرده
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). 67عمران:   و آل108كار رفته است (بقره:   مقابل اسالم است؛ ولي در قرآن، غالباً در مقابل ايمان به
چون ايمان، مركب از اعتقاد قلبي و التزام به اقرار لساني و عمل به اركان است، ترك هر يك از 

» كند و گاهي در اعتقاد  ا ميهمان مرتبه است؛ كه گاهي در عمل ظهور پيد  اين امور، كفر به
 ).48: 1ق، ج1409(طباطبايي يزدي، 

كه   گيرد، يا اين  دربر مي -از صفر تا صد  -حال پرسش اين است كه اين آيه، آيا كل كفار را 
اي از ايمان را دارند؟ كفر كه در مقابل   ها قائل شد؟! آيا اهل كتاب درجه  توان فرقي ميان آن  مي

شود، به چه معناست؟ در اين فراز نيز احتماالت گوناگون قابل طرح است و   ده ميكار بر  ايمان به
شود و در نتيجه، استخراج قاعده را با مشكل مواجه   اين احتماالت مانع از استدالل به آيه مي

 كند.  مي

 "مؤمن"ي   واژه
شيعه  ايمان به چه معناست؟ مؤمن كيست؟ آيا مسلمان مراد است؟ شيعه مراد است؟ مراد

 عشري هست؟ آيا هر كسي كه عمل صالح انجام بدهد، مراد هست؟ عمل صالح يعني چه؟  اثني
 اند:  هاي مختلف را در مورد معناي اصطالحي ايمان بيان كرده  متكلمان اسالمي نظريه

اند و معتقدند كه ايمان، همان تصديق قلبي خدا و   برخي ايمان را عمل قلب و كار دل دانسته
ها معتقد باشد و اقرار زبان ضرورت ندارد؛   باشد. مؤمن كسي است كه با قلب خود بدان  ميپيامبر 

عمل نيز بيرون از ايمان و از لوازم آن است. اين تصديقي غير از معرفت است؛ بلكه گرويدن قلبي 
سنت اشاعره   هاي اهل  سنت و در كالمي  بر معرفت است. مشهور اهل  و فعل اختياري مبتني

 اند. آياتي نيز داللت بر اين معنا دارند كه  ) اين نظريه را پذيرفته177: 5ق، ج1412تازاني، (تف
ي   و سوره17ي   ي حجرات، آيه  ؛ سوره22ي   ي مجادله، آيه  جايگاه ايمان، قلب است؛ مانند: سوره

دارند ي كساني است كه به شهادتين اقرار   . در نظر برخي، مؤمن، شامل همه79ي   نحل، آيه
ي فرَق و مذاهب اسالمي   ). اما اين سوال مطرح است كه يا مؤمن، كليه59: 3ق، ج1393(انصاري، 

شود؟ با عنايت به نظرات فوق، توجه به آيات   ها كه محكوم به ارتدادند) را نيز شامل مي  جز آن  (به
ي نساء، كه   ي مباركه  سوره از 124ي   ي غافر و آيه  از سوره 40ي   ي نحل، آيه  از سوره 97ي   شريفه
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كند، آيات ديگري  را اعالم مى -و نه مسلم و كافر  -صريحاً تساوى بين زن و مرد در عمل صالح 
 ).19اند (نحل:   نيز هستند كه توجه به آخرت و تالش براي آن را معيار ايمان بيان كرده

هد و بسياري از اعمال دانند كه عمل صالح انجام د  پس برخي آيات فوق، مؤمن را كسي مي
معناي تصديق باشد، بر اساس تبعيت معناي   صالح در ميان اديان الهي مشترك هستند. ايمان كه به

آيد   معنا خواهد بود؛ وگرنه، اشتراك يا نقل الزم مي  همين  اصطالحي از معناي لغوي، در شرع نيز به
كه دليل قطعي   كرد؛ مگر اين توان از معناي لغوي عدول  كه هر دو، خالف اصل است و نمي
: 2؛ صدر، ج233: 1ق، ج1422؛ موسوي خويي، 440: 1380برخالف آن ثابت شود (فاضل مقداد، 

 ).32-30: 2، ج1378؛ فاضل لنكراني، 192-193
 -عنوان دو مفهوم   به -با توجه مباحث فوق، اين پرسش مطرح است كه ميان اسالم و ايمان 

عام و خاص "رسد نسبت   نظر مي  در پاسخ، مدعاي ما اين است كه به باشد؟  چه نسبتي برقرار مي
 ها برقرار باشد.  ميان آن "من وجه

 اند؛  الف) اسالم ظاهري و ايمان ظاهري يكسان
 توانند يكي باشند؛  ب) اسالم و ايمان باطني مي

 يي است.ج) اسالم ظاهري غير از ايمان باطني و بالعكس، تسليم باطني غير از ايمان ادعا
رسد   نظر مي  شود و به  ي قبل) محتمالت فراواني ديده مي  ي مؤمن نيز (مثل سه واژه  حول واژه
و در نهايت، منع  -از سوي فقها و مفسرين  -ي مذكور بر مسلم   ي مؤمن در آيه  كه حمل واژه

 دليل است.  مبنا و بي  روابط استياللي دادن، بي

 "سبيل"ي   واژه
ر كتب لغت، معاني متعددي از جمله، راه، غلبه و تسلط، حجت، عتاب و عذاب د "سبيل"براي 

معناي راه   ). اين واژه در قرآن كريم نيز به391-392: 5ق، ج1416و ... ذكر شده است (طريحي، 
). گاهي نيز منظور از 108) و گاهي مراد از آن، راه هدايت بوده است (بقره: 177كار رفته (بقره:   به

كار   چنين گاهي در مفهوم تعدي و تجاوز هم به  باشد. هم  استعمال قرآني، راه ضاللت مي سبيل در
) كه در واقع، مراد، راه تجاوز است (قرشي، پيشين). بايد خاطرنشان ساخت 90رفته (نساء: 
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معناي عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استيال است   رود، به  كار مي  به "علي"هنگاهي كه سبيل با حرف 
ي استعمال، در آيات متعددي وجود دارد؛ از جمله توبه،   ). اين نحوه128: 2ق، ج1379(طبرسي، 

شود. منظور از سبيل   كار برده مي  معناي شريعت و قانون نيز به  . سبيل گاهي به42و 41؛ شوري ،91
 ).159: 1، ج1377جا همان معناي قانون و شريعت است (موسوي بجنوردي،   در اين
هاي قرآن كريم   ي استعمال  تر ندارد و آن، راه است؛ در همه  ور برخي، سبيل يك معنا بيشبا  به

همين معنا آمده است... بلكه ممكن است مراد از آن نفي مطلق سبيل باشد (موسوي   اين واژه به
 ).721خميني، پيشين: 

ت؛ يعنى كفار حجتى معنى حجت اس  نويسد: بعضى گفتند سبيل به  البيان مي  صاحب تفسير اطيب
ها   كنند و عذرى براى آن  القيامة است كه راهى پيدا نمي  بر مؤمنين ندارند؛ و بعضى گفتند مراد يوم

چه مستفاد از ظاهر آيه است كه نكره   مؤمنين و... تمام اين اقوال مدركى ندارد و آن  نيست نسبت به
 يرد.گ  ي عموم دارد، مطلق سبيل را مي  در سياق نفي افاده

آيا هدف از اين جمله، تنها عدم پيروزى كفار از نظر منطق بر افراد با ايمان است و يا 
ي سبيل، نكره در سياق نفى   جا كه كلمه  شود؟ از آن هاى نظامي و مانند آن را نيز شامل مى  پيروزي

منطق، بلكه از نظر تنها از نظر   شود كه كافران نه  است و معناى عموم مراد است و از آيه استفاده مي
نظر بر افراد باايمان چيره نخواهند شد، و   نظامى و سياسى و فرهنگى و اقتصادى و خالصه از هيچ

خاطر آن است كه   بينيم، به هاى مختلف با چشم خود مى  ها را بر مسلمانان در ميدان  اگر پيروزى آن
عنوان   ه در اين آيه، پيروزى مسلمانان بهك  بسيارى از مسلمانان مؤمنان واقعى نيستند. قابل توجه اين

كه اگر   فتح، بيان شده، در حالى كه از پيروزى كفار تعبير به نصيب شده است؛ اشاره به اين
هايى نصيب آنان گردد، محدود و موقت و ناپايدار است و فتح و پيروزى نهايى با افراد با   پيروزي

 ).364: 3ق، ج1414، و طوسي 176: 4، ج1378باشد (طيب،   ايمان مي
توان معناي مشتركي براي سبيل استفاده كرد كه همان غلبه، استيال و   از مجموع اين آيات، مي

). 290: 3، ج13معني قدرت از روي قهر است (قرشي، پيشين ،  سلطه است. سلطه هم در لغت به
كند (واهللا يحكم بينكم يوم   ي عبارت خداوند در روز قيامت ميان شما داوري مي  قرينه  البته برخي به
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گويند مراد از سبيل، حجت در روز قيامت است. در تأييد اين معنا،   ي شريفه مي  القيامه) در اين آيه
صورت،   ). در اين188اند (موسوي بجنوردي، پيشين:   روايتي را از حضرت علي(ع) نيز نقل كرده

 ه احكام و تشريع مربوط نخواهد بود.ي فقهي ندارد و ب  ي شريفه هيچ داللتي بر قاعده  آيه
در پاسخ اين اشكال گفته شده كه روايت به برخي از مصاديقي متفاهم عرفي اشاره دارد و 

معناي   منافاتي با معناي عام آيه ندارد و مورد مخصص نيست. تفسير سبيل در يك روايت به
ود معاني ديگر براي سبيل معناي حمل لفظ بر يكي از معاني است و منافاتي با وج  حجت، و به

معناي نفي حجت از كفار در روز قيامت گرفت و هم معاني ديگر را   توان اين آيه را به  ندارد. مي
ي فقهي، معتبر دانست (همان ). در همين راستا،   استفاده كرد و در نتيجه داللت آن را بر يك قاعده

و منطق دانسته شده است. امام رضا(ع)  معناى حجت  ي شريفه به  در روايتي، سبيل در اين آيه
 فرمايد:  مي

مقصود خدا اين است كه از براى كافر بر مؤمن حجتى قرار نداده است؛ يعنى كافر «
سبب   تواند مؤمن را در منطق ايماني او مغلوب كند و او را دليلى نباشد كه به  نمي

است كه پيامبران را به  تعالى از كفاري خبر داده  آن ظفر يابد؛ اما با اين وجود حق
زيرا قاتالن نتوانستند از لحاظ   ناحق كشتند و چنين قتلي ناقض نفي سبيل نيست؛ 

 ).204: 2 ق، ج1378(صدوق، » منطقي بر آنان چيره شوند
 شدن هرگونه راه تسلط كفار بر مسلمانان.  پس نفي سبيل عبارت است از بسته

 مالحظاتي بر برداشت تفسيري و فقهي
ها و نقدها   ي شريفه، برخي مناقشه  ر فوق، ضمن شرح تفسيري و فقهي نسبت به آيهدر سطو

بودن   صورت استقاللي، مالحظات تفسيري و فقهي نسبت به قاعده  بيان شد و در اين فراز نيز به
 شود.  نفي سبيل بيان مي

از كفر و ايمان  كه مراد  ي اين  گونه كه مالحظه شد، پراكندگي آراي تفسيري درباره  . همان1
ي مقصود آيه بيان شده است. آيا مراد   چيست، وجود دارد؛ از سوي ديگر، نظرات متفاوت درباره

معناي حجت   ي شريفه به  ي شريفه، نفي سبيل در آخرت است نه در دنيا؟! يا سبيل در آيه  آيه



42   1397، زمستان 23، شماره 6سياست متعاليه، سال 

طور كلي حيثيت و كيان   آن بهاي كه طي   گونه  ي كفار است، به  باشد؟ آيا مراد از آيه، نفي سلطه  مي
جهت كه كافر   مسلمانان از ميان برود و آثار آن مضمحل گردد؟ يا مراد اين است كه كفار از اين

ترتيب هركجا كفار به   كه مؤمن هستند، ندارند و به اين  اي بر مؤمنان از جهت اين  هستند، سلطه
 -يعني دستورات اسالم  -اي ايمان خود مقتضاي كفر خود عمل كنند و در مقابل، مؤمنان به مقتض

ها و علوم و   ها، سياست  عكس، هر كجا كفار در جنگ  عمل كنند، غلبه و پيروزي با مؤمنان است. به
فنون، مطابق سنن الهي عمل كنند، ولي مؤمنان به مقتضاي ايمان خود عمل نكنند، غلبه با كافران 

طباطبايي نيز بعد از اختيار قول اول، نوشته  ). مرحوم عالمه66: 5م، ج1990است (رشيد رضا،
است ممكن است محل نفي سبيل را اعم از دنيا و آخرت بدانيم؛ زيرا مؤمنان مادامي كه ملتزم به 

 ).116: 5ق، ج1417ايمان باشند، بر كافران غالب هستند (طباطبايي، 
ند در عالم تشريع احكام، ي شريفه در اين است كه خداو  تر فقيهان، ظهور آيه  باور بيش  . به2

هيچ حكمي كه مفاد آن مستلزم نوعي تسلط و برتري كافر بر مسلمانان باشد را جعل نكرده است 
 )؛ ولي شيخ انصاري بر اين باور خدشه وارد كرده و نوشته است:157(موسوي بجنوردي، پيشين: 

ي كريمه   در آيه آمده و معناي نفي ابد هست، "لن"ي   اوالً: سياق تعبير [كه با واژه«
بيني] تخصيص   ؛ يعني هرگز نمي"لن تراني"و خطاب به حضرت موسي است كه 

اند اگر آيه، داللت بر قاعده داشته   تابد؛ در حالي كه گفته  و استثنا را در حكم بر نمي
ي   ي بنده  باشد، بايد مواردي را از آن استثنا كرد؛ از جمله در جايي كه فروشنده

گويند در اين مورد،   فر، آزادي او را در عقد بيع شرط كند. فقها ميمسلمان به كا
 قاعده تخصيص خورده است.

ي قبل، در همان آيه، سخن از حكم خداوند در روز قيامت رفته   ثانياً: در جمله
ي نفي سبيل در آخرت است، و نه در دنيا و در فضاي   است؛ اين جمله قرينه

 تشريع.
ايات نفي سبيل، در اين آيه، نفي حجت كفار بر ضد مؤمنان ثالثاً: در برخي از رو

 تفسير شده است (انصاري، پيشين).
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محور سخن  -چه در تفاسير، روايات، شأن نزول و لغت بيان شد   با توجه به آن -كه   حاصل آن
 در آيه، بر بيان اين حقيقت است كه عزت، سربلندي و پيروزي از آنِ خداوند و به تبع او، از آنِ

فرمايند: فتح و پيروزي   ). اين دسته از آيات مي37(نساء: » فان العزة هللا جميعاً«مؤمنان است؛ 
همواره از آنِ اسالم است؛ چرا كه عزت همواره از آنِ خداوند است و هرگز مؤمنان را ذليلِ كافران 

سياقي معنا پيدا  در چنين» و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً«گرداند. عبارت   نمي
شود ادعا كرد كه در چنين سياقي، بيان عزت و برتري تشريعي و در مقام   كند. لذا مي  مي

گذاري، براي مؤمنان حداقل مد نظر مستقيم نيست؛ بلكه عزت تكويني خداوند و مؤمنان   قانون
منافقان از اوضاع،  ي  عنوان يك واقعيت، در برابر گمان و محاسبه  تواند بيان آن، به  است كه مي

گونه   گرم و مطمئن كند. از سوي ديگر، همان  كارساز باشد و مؤمنان را به راه و هدف الهي خود دل
 تر ذكر شد، در برخي روايات مراد از عدم سلطه، روز قيامت ذكر شده است.  كه پيش  

تواند دليل   نميي نفي سبيل در معناي مطابقي و مستقيم خود   چه گفته شد، آيه  بر اساس آن
ي فقهي نفي سبيل قرار گيرد؛ چرا كه ويژگي قاعده آن است كه بر مصاديق خود بدون   قاعده

واسطه منطبق باشد؛ مثل انطباق كلي طبيعي بر مصاديقش. در اين آيه، در مصاديق مؤمن، كافر و 
رد؛ ولي سياق ي فراواني موجود هست؛ از سوي ديگر، در قواعد، استثنا وجود دا  سبيل، مناقشه

نفي ابدي گذشته، حال و آينده شده  "لن"ي   ي مورد نظر، استثناناپذير است؛ چرا كه با واژه  آيه
 است.

ي فقهي و استظهار بيان يك واقعيت در آن،   ي آيه بر قاعده  با كنار گذاشتن داللت بالواسطه
آيد كه مراد، چه   اين پرسش پيش ميگرداند،   كه خداوند كافران را بر مؤمنان مسلط نمي  بر اين  مبني

ي كافر بر مؤمن،   جا نفي شده است؟ روشن است كه در دنيا، سلطه  اي است كه در اين  نوع سلطه
تنها ممكن است، بلكه هم   حداقل در شكل غيرمنطقي، ظالمانه و در مقاطع معين زماني و مكاني، نه

مواردي كه كافران و اهل كتاب صاحب  صورت منطقي نيز در  شود؛ و حتي به  واقع شده و مي
گونه كه در   باشد. درست همان  حرَف و فنون باشند، اين سلطه در حد آموزش، مورد قبول مي

ي شريفه نيز با وجود قبول اين واقعيت   شود. در آيه  ي تكنولوژي و غيره، امروزه مشاهده مي  حوزه
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ه است: خداوند كافران را بر مسلمانان برتري نحوي ظريف و لطيف فرمود  گذاري بر آن، به  و صحه
شرطيه براي امكان پيروزي كافران بر مسلمانان،  "ان"دهد. قبول اين واقعيت با كاربرد   و تسلط نمي

فان كان لكم فتح من اهللا... «چون كاربرد آن براي پيروزي مسلمانان بر كافران اشاره شده است:   هم
نقل مفسران در آن هست كه از پيروزي مسلمين به   افت هم بنا بهظر». و ان كان للكافرين نصيب...

 بسنده نموده است (طباطبايي، پيشين). "نصيب"ياد كرده، ولي از پيروزي كافران به داشتن  "فتح"

 گيري  نتيجه
عنوان مدعاي مقاله در قالب يك گزاره بيان كرد اين است كه:   توان به  آنچه در سخن پاياني مي

ي فقهي و علمي قابل استخراج نيست تا از   نساء، قاعده ي  ي مباركه  سوره 141ي   شريفه ي  از آيه
اين طريق به منع روابط استياليي مسلمين با كافران پرداخت. در آيه، واژگاني هست كه احتماالت 

وجه   هيچ  رود، به  كار مي  كه در ادبيات به "لن"ها وجود دارد.   فراواني در معنا و مفهوم آن
كه در نفي سبيل، استثنا وجود دارد. كافر و كفر به چه معناست؟   بردار نيست؛ حال آن  تخصيص

مقصود از مؤمن و ايمان چيست؟ سبيل داراي چه مفهوم و معنايي هست؟ آيا اين مفاهيم مشكك 
شود   ميبودن، كدام مرتبه از كفر و ايمان مانع سلطه و استيال   هستند، يا متواطي؟ در صورت مشكك

 اي در اين آيه نفي شده است؟  و چه نوع سلطه
شود.   ي نفي سبيل مي  ترتيب احتماالت گوناگون مانع تمسك به آيه جهت ايجاد قاعده  اين  به
كه صاحب عروه، در فرع فقهي بيع مصحف به كافر، استدالل به حديث اعتال براي عدم   گونه   همان

چيست؟  "االسالم يعلو"دارد: مراد از اسالم در حديث   ن ميفروش مصحف را ناكافي دانسته و بيا
نويسد: چون احتماالت مختلفي در اين حديث وجود دارد   ايشان پس از طرح چندين احتمال، مي

توان در مواردي مثل بيع مصحف به اين روايت استناد   و نمي» إذا جاء االحتمال بطل االستدالل«و 
 ).31: 1ق، ج1421كرد (طباطبايي يزدي، 
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