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 چکیده
فقها مفاد  .سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است 414مفاد آیه 

خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر 

موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از اقدامی که 

که  ای باشدگونهاین قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به

تشان را مخدوش کند، مورد قبول ها مسلط شده و عزّکافران بر آن

وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در  مسلمان است. با این

در شأن نزول این آیه،  ت. اختالفهایی روبرو اسمقام اجرا با چالش

شمول آن، دو چالش  و حوزه« نفی سبیل»شناسی اختالف در مفهوم

 .نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند
 

 .سبیل، نفی سبیل، قاعده فقهیواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

The content of verse 141 of Sūrat al-Nisā is the 

basis of nafy-i sabīl “negation of domination) rule. 
The jurists considered the declarative content of 

this verse to be an order and accordingly ruled that 

any action that causes the infidels to dominate 
over the believers is prohibited. Regardless of this 

rule, the concept that Muslims should not act in 

such a way that the infidels dominate them and 
distort their dignity is accepted by Muslim. 

However, this rule faces challenges both in terms 

of inference and implementation. The difference 

in the revelation occasion of this verse, the 

difference in the conceptology of nafy-i sabīl and 

its scope of inclusion are two important theoretical 
challenges related to this rule. 
 

Keywords: domination, nafy-i sabīl “negation of 
domination), jurisprudential rule. 
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 مسئلهطرح 

ترین منبع احکام فقهی، همواره مورد تدقیق و توجه فقها بوده استت ا ا  عنوان اولین و مهمآیات قرآن به

ه در ای را یاف  کتوان آیهای که نمیگونهمتفاوتی ا  یک آیه امری رایج اس ؛ بهطرفی، وجود تفاستیر 

مورد آن اختالف تفستتیری وجود نداهتتته باهتتدا بدیهی استت  این اختالفات اگر مربوت به آیات فقهی 

 تواند اختالف را به احکام فقهی صادر هده توسط فقها نیز سرای  دهدا  دیگر نکته مهم اینکهباهد، می

آرای فقهی مربوت به تعامالت اجتماعی که تا اندا ه  یادی به عرف و هتتترایط  مان و مکان وابستتتته 

گیردا اس ، بیش ا  احکام فقهی مربوت به عبادات و ابعاد فردی  ندگی متشرعان مورد اختالف قرار می

ین قها اس ا بر امنشت  این اختالف، عالوه بر اختالف تفستیری، مربوت به اختالف در مبانی اجتهادی ف

هوند و بر محققان اس  هایی تئوری و گاه عملی مواجه میاساس، احکامی ا  این دس ، غالباً با چالش

های مطروحه را احصا و پس چنین را مورد بحث قرار داده، چالشکه در بستر تضارب آرا، مواردی این

 وع کمک کننداهای موافق و مخالف، به تبیین هرچه بیشتر موضا  بیان استدالل

ا  جمله قواعدِ مستخرج ا  قرآن که مبنای آرای فقهی متعددی بوده و در هرایط مختلف، مصادیق 

سوره نساء اتخاذ هده اس  که  141گوناگونی داهتته، قاعده نفی ستبیا اس  که ا  عبارت پایانی آیه 

بِیلًاََلَنْ یَجْعَاَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِ و»فرماید: می م در ارتبات با این آیه گفته هده که در مقا«ا ینَ ستَ

کند که خداوند راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده اس ا ا  آنجا که در اخبار اس  و بیان می

ایم؛ عما، این اتفاق در پهنه تاریخ اتفاق افتاده؛ یعنی در تاریخ هتتتاهد تستتتلط کافران بر مؤمنان بوده

آیه مذکور صرفاً در مقام اخبار نیس ؛ بلکه اگرچه جمله خبری اس ، لکن در مقام انشاء بوده  بنابراین،

و مدلول آن این است  که نباید قانون و یا حکمی وجود داهته باهد که موج  تسلط کافران بر مؤمنان 

بر بسیاری ا  ای ثانویه اس ، (ا بسیاری ا  فقها، این قاعده را که قاعده1/111، 1411هود )بجنوردی،

احکام فقهی  1( و با ضتتمیمه احادی ی چون حدیث علو،4/141، 1411دانند )انصتتاری، قواعد مقدم می

هایی در مقام نظر و عما اند که برخی ا  احکام مذکور، با چالشمتعددی را بر مبنای آن صتتادر نموده

می احکام صادره بر اساس آن ا البته این ستخن در مقام تضتعیف قاعده نفی ستبیا و ردم تما1اندمواجه
                                                           

 (ا114، ص4هاق، ج1411)ابن بابویه،  عَلَیه یعْلَی لَا وَ یعْلُو الْإِسْلَامُ ا 1

، «به آن در تعاما با غیرمسلمانانبررسی سندی و داللی روای  علو و ار یابی استناد »های موجود پیرامون آن راک: ا برای آگاهی ا  این احکام و چالش1

 ا11مجله کتاب قیم، هماره 
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خصتوص در ارتبات با دیگر کشتورها بر مبنای این قاعده، وضع هده در نیست ؛ چراکه احکامی که به

قانون اساسی  111راستتای عزتمندی مستلمانان و جوامع اسالمی اس ؛ چنانکه بر همین اساس، اصا 

 و بر منابع طبیعی بیگانه ستتلطه موج  قرارداد که هرگونه»دارد: درستتتی وضتتع هتتده و ایهار میبه

وجود، این قاعده هم در مقام با این«ا  اس  کشور گردد، ممنوع و دیگر هؤون ، ارتش، فرهنگاقتصادی

عبارت دیگر؛ برخی ا  منظر تئوری که غالباً مربوت به هایی روبروستتت ا بهنظر و هم عمتا با چالش

ه همان همول مصداقی احکام مستند به این قاعده اس ، تفستیر آیه است  و گروهی ا  دیدگاه عملی ک

ها بیشتتتر در حو ه اند که مستتئله محوری پهوهش حاضتتر استت ا این چالشتردیدهایی را مطرح کرده

حقوق اهتخاص غیرمستلمانِ حاضتر در جوامع اسالمی مطرح اس ا ا  منظر تئوری این پرسش طرح 

و  هتتوند، با چنین احکامی حقوق فردیوب میهتتود که آیا این افراد که هتتهروند جامعه محستتمی

هتود  استاستاً مراد ا  کافرانی که نباید بر مسلمانان تسلط بیابند، در هتان نادیده گرفته نمیهتهروندی

ان توجامعه امرو  همین افراد هستتند  مفهوم تسلط را امرو ه و با درنظرگرفتن حقوق افراد چگونه می

خ به دنبال پاسوهتی توصتیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی، بهبا هتناستی کرد   پهوهش حاضتر با ر

 گفته اس اهای پیشپرسش

 پیشینه پژوهش 

صتورت تخصصی به چالش های گرفته، پهوهشتی که بهپس ا  تحقیقات و جستتجوهای صتورت

مطروحه در خصتوص قاعده نفی ستبیا پرداخته باهتد یاف  نشدا البته که برخی فقها و مفسرین قرآن 

اند که متذکر هدهاس ، طرح نموده و مواردی را که در راستای اهداف این پهوهش ماین قاعده را  کریم

لکن ذکر این نکته ال م استت  که اثری که ؛ در پهوهش حاضتتر نیز اهتتاراتی به این نظرات خواهد هتتد

ا شدن های مطروحه پیرامون قاعده نفی سبیا پرداخته باهد یاف صورت تفصیلی و تخصصی به چالشبه

های متنوعی در موضوع نفی سبیا، مستندات و مدارک مؤید آن و چگونگی اجرای آن به رهته پهوهش

 توان به موارد ذیا اهاره کرد:ها میپهوهشا  جمله این اس ا  تحربر درآمده

که در مجله طلوع منتشتتر « قینیا  منظر فرقاعده نفی ستتبیا » ای با عنوانمحمد رحمانی در مقاله -1

 اس ا ه به جایگاه و ادله این قاعده در میان هیعه و اها سن  پرداختههد
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ث به بح «با خوانی قاعده نفی سبیا»محمدعلی هاهمی در مقاله خود در مجله پرتو وحی با عنوان  -1

 برخی ا  فروع ،ا  مفهوم و مفاد قاعده نفی ستتبیا، موقعی  فقهی و مستتتندات آن پرداخته و در نهای 

چنین نویستتنده ضتتمن بح ی مستتتوفی ا  مستتتندات این هم .کندمیفقهی مبتنی بر این قاعده را تحلیا 

قاعده، تنها مستتتند قابا اعتنای این قاعده را درک عقا دانستتته و توجه به اقتضتتای درک عقا را در 

 ا دانداستناد به این قاعده بایسته و حتمی می

که در نشتریه معرف  وحی منتشتر هده، « قاعده نفی ستلطه»ای با عنوان هعلی ضتیابخش در مقال -1

ها اجرای این قاعده را موج  بستن راه نفوذ و تسلط سیاسی اقتصادی بر مسلمانان و حفظ استقالل آن

 داندامی

بررستتتی ستتتندی و داللی روای  علو و » ای در مجله کتاب قیم با عنوانترابی در مقالهمی م کهن -4

که یکی ا  مستندات روایی قاعده نفی سبیا را مورد « ن در تعاما با غیر مسلمانانآابی استتناد به ار ی

 ریبش و که بر اساس روای  علو احکامی صادر هود که حقوق طبیعی ایننویستد: بحث قرار داده، می

 ،هم آوردن را فرالمیغیر مستلمانان را نق  و کرامتشتان را مخدوو و ا  این طریق موج  برتری مس

یه ا  منظر اخالقی و عقالنی توج مهم با روح حاکم بر قرآن و فلسفه بع   پیامبر اسالم متضاد اس  و ه

 نماید ا ناپذیر می

که در مجله مقاالت و بررسیها منتشر « قاعده نفی سبیا»ای با عنوان ابوالقاسم علیدوس  در مقاله  -1

کند که متصدی اجرای این قاعده باید دق  کند که ت کید می پردا د ونحوه اجرای این قاعده میهده، به

در این قاعده بحث مصتداقی است  و نه حکمی و موضوعی و ممکن اس  در موارد بسیاری تخصی  

 بخوردا

 ؛ردا ندپهر یک با نگاهی متفاوت به قاعده نفی سلطه ذیا موضوع کلی خود می گفتههای پیشپهوهش

 هایی دارندمرتبط در این  مینه با موضوع و مباحث پهوهش حاضر تفاوت ثارآدیگر  و هااین مقالهاما 

ر د ال م به ذکر اس هش حاضتر به این قاعده برردا د یاف  نشتدا وواقع پهوهشتی که با نگاه په و در

قاعده مذکور در  بر استتتاساحکام صتتتادر هتتتده  های دیگری نیز به تاثیر این قاعده و آرا وپهوهش

های پذیری اقلی قاعده نفی سبیا و چالش قانونمقاله »مانند ؛ اس  پرداخته هدهموضتوعات مختلف 

در مجله  نوهته محمد تقی قبولی و همکاران «مستلمان در کشتورهای غیر استالمی ا  نگاه فقه هتیعه

ه نوهته حافظ «ثیر قاعده نفی سبیا بر احکام خانواده ملی در ت ت»مقاله ، نامه مذاه  استالمیپهوهش
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ثیر قاعده نفی ستتتبیا بر روابط بین المللی  ت»مقاله ، های فقهیدر مجله پهوهش یق و همکارانهتتتقتا

و موارد مشابه دیگر که به این قاعده  در مجله معارف فقه علوی نوهته سید علیرضا حسینی «مسلمانان

ه پهوهشی ک ،گردیدتوجه به آنچه اهاره  همه بااما با این ؛اندثیرگذاری آن پرداخته و محدوده همول و ت

ا ت دنبال آن اس پهوهش حاضر بهو به این جه   نشدیاف   ،به موضوع پهوهش حاضر پرداخته باهد

 را مورد بررسی قرار دهدا های عملی این قاعدههای نظری و چالشآسی  به صورت مستند،

 لیسب یمفاد قاعده نف.1

اعد حاکم بر قو یاقاعده نهایبوده و ا  نظر فق  یحائز اهم اریبس یدر فقه استالم ایستب ینف قاعده

نان و مسلما برایوکال  کافر  ،چون ا دواج با کفار یقاعده در موارد نیاس ا فقها با استناد به هم گرید

 یحت ا(44۴،اتیب ،یلی)اردباند مستتتلمانان بر کفار داده یچون اجاره و رهن نظر به برتر ییقراردادهتا

 یاجا ه را دارد که فرد نیا گریبر خالف موارد د یقاضتت زیر بحث قضتتاوت نا  فقها معتقدند د یبرخ

 با فرد مسلمان متفاوت زیدر یاهر ن یداده و حت یمسلمان( برتر ریغ)کافر  یگری)مسلمان( را بر فرد د

باورمندان به  ا(1/21، 141۴ ،یثان دی)هه در کنار خود بنشاند ایبهتر و  ییو او را در جا دیبر خورد نما

ترین آن، روای  علو اس  که مستقالً اند که مهماین قاعده عالوه بر این آیه، به روایاتی نیز استتناد کرده

مورد در  األغل علیابتدا  ایستتب یقاعده نف(ا کاربرد 1111ترابی، استت  )کهنمورد پهوهش قرار گرفته

ملا ال نیمربوت به روابط ب یدر بحث ها یو حت یرفته در موارد اجتماعاما رفته ؛حاکم بوده یامور فرد

 یگذاران قرار گرفته و در قانون استاسمورد توجه قانون زین نیاست  و در قوان کرده دایپ ینقش پررنگ

 ریپذانکار نا اصلی ایسب یقاعده نف ی،ها و نظرات حقوقا در استداللاست  رفتهقاعده  نیبه ا یاهتارات

های مهمی در کیفی  تعاما با غیرمسلمانان قرار گرفته بوده و مبنای تصمیممورد توجه  است  که بسیار

 اس ا

 یدیواژگان کل یشناس مفهوم.2

   انمسلم. 1ـ2

کار صورت جمع بهبههم  «نیمنؤالم» رای  ؛اس  مفهومی عام ءسوره نسا 141 هیمسلمان در آمفهوم 

مذکور و به تبع آن  هیمشمول آ ،که مسلمان باهد یاس  و هرکس هم با الف و الم همراه هدهو رفته 

اما  ؛بحث اس  یخود جا ،هودیگفته م یمسلمان به چه کس اینکههودا یم ایسب یمشمول قاعده نف
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البته  ادانندیم ،اس  ام ینبوت و ق ،دیمهم که هاما اعتقاد به توح یهگیسه و یمسلمان را دار ، یاک ر

  یچگونه تشخ هدن کافرمسلمان نکهیدر مورد ا همچنیناس ا  اریاختالف بس زیموضوع ن نیدر هم

 نیههادت ایرخ داده و  نیههادت اعالن اسالم با ا نظر مشهور آن اس  کهنظرات متفاوت اس  ،هودیداده م

مالک به نقا ا  پدرو آورده که ا  یا  اب حیلی ا ایهار کرد یجستن ا  اعتقادات قبل یبا تبر دیرا با

 ریو غ دیخداوند تمسک جو ریو به غ بگویدرا  «الاله اال هلل»اس  که هرکس  دهیهن نیرسول خدا چن

، 14۴1 ،یلی) ح با خداوند اس  زیو حساب او ن حرم  داردمال و جان او  ،دیخدا را پرستش نما

و  یاله امبریعنوان پبه حضرت محمد)ص( به مانیاا  معتقدند اسالم عبارت اس   زین یگروها (6/416

 ا(1/1۴۴، 1411،یج)قلعه به آنچه او با خود آورده اس  مانیا

 کافر-2ـ2

هم به هتتکا جمع آمده و هم با الف و الم همراه هتتده  رای  ؛استت  عاممذکور  هیکافر در آ مفهوم

رکس که ه ،کرد و طبق آن انیآن ب نهیو به قر انمسلم یتوان با توجه به معنایم زیکافر را ن یاس ا معنا

 ریغ ینیه دک ییو آنها نیدیب فرادکافر اس ا کافر اعم اس  ا  ا ،باهد رفتهیرا نرذ ام ینبوت و ق ،دیتوح

را منکر هده اس ا صاح  الموسوعة  نید اتیدانس  که ضرور یکس توانیا  استالم دارندا کافر را م

 اتیرستول اکرم)ص( درباره آنچه که ضرور  یکفر عبارت است  ا  تکذ» نویستد:می ستر یالم ةیالفقه

)قلعه « س ا مانیباهد و کفر در برابر ا حیصر ایباهد  یضمن صورتبه  یتکذ نکهیاس ، اعم ا  ا ینید

 یمعتقدند چنانچه کافر یاعده نیکفار بر مسلم یالبته در خصتوص عدم برتر(ا 1/1641، 1411 ،یج

حق و سلطه  یبود که ممکن اس  دارا یگریوصف د یدارا زیکفر را داه  و در کنار آن ن یهایهگیو

  باهد و به سب یاگر به ستب  داهتتن آن عنوان مستتحق قدردان ست ین یمنافات ،او بر مستلمان گردد

 فی)هر کافر گردد میموج  تعظ یهکرگزار نیهرچند که ا ردینبودنش مورد سر نش قرار گ مستلمان

 (ا1/124، 14۴1 ،یمرتضو

 لیسب.3ـ2

ا با (111، 1411)راغ ، «هسهول هیف یالذ قیالطر»آمده اس :  نیچن ایسب یلغو یمورد معنا در

 سته اس سلطه دان یرا به معن ایسب یمامقان ؛نظرات متفاوت اس  زین ایدرباره معنا و مفهوم سب وجوداین

 یمعنا یاراه دانسته و عده یرا در همان معنا ایسب زیا  فقها ن یالبته گروه ا(1/411، 1116،ی)مامقان

 یدر برخ میدر قرآن کر اس معتقد  ینیامام خم داننداکار رفته، متفاوت میبسته به اینکه کجا بهرا  ایسب
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 ،ینی)امام خم اراده هده اس  یمجا  یمعناا  آن  زیموارد ن شتریو در ب سبیا به معنای حقیقی راه اتیآ

وجه به سلطه دانسته و با ت یرا به معنا ایفقها سب  یاک ر ایسب یدر خصوص قاعده نفا (1/211، 1411

 اندا داده أیبر کفار ر نیمسلم یرا منع نموده و به برتر نیهرگونه تسلط کفار بر مومن ،آن

 کافران و مسلمانان یحقوق گاهیجا. 3

  یابتدا ال م اس  که به مسئله عدال  )قسط( و اهم انان،کافران و مسلم یحقوق گاهیجا یبررس در

 خاص ایصورت عام به یمتعدد اتیدر آو  میقرآن کر درهودا  پرداخته میآن ا  نگاه اسالم و قرآن کر

 ها اهتاره هتده اس تر انستانیطور کلمستلمانان و بهریبه مستئله عدال  و رفتار همراه با عدال  با غ

هانه دانسته و  یهامردمان را چون دندانه )ص(اکرم امبریپ ا(1؛ مائده 1۴ا،؛ نح1؛ ممتحنه، 11 د،ی)حد

در  علی)ع(حضرت  ا(1/414، 14۴1 ،ی)محدث نور اندآنان دانسته یافراد را درستتکار یعاما برتر

 تقوا را سب  ،کردندیاستتفاده م ءدانستتند و ا  آن ستویم یعاما برتر که تقوا را صترفاً یاعده مقابا

، 1414،یوس)ط اندندانسته شتریب یخواهسهم یبرا یرا عاملنموده و آن یافراد نزد خداوند معرف یبرتر

 یبرا یرا عامل ،هده همردهها انستان یکه عاما برتر یکارتقوا و درست  یحت شتانیواقع ا در ا(211

ندانسته و عدال  را همواره سر لوحه کار خود قرار  حقوقآنان ا   یمندافراد در استتفاده و بهره یبرتر

سا د که یا عدال  روهن ماجرای عدالتی فراگیر اس  ،برابر یبه حقوق یابیتنها راه دستت رای  ؛دادندیم

 یادیبرخوردار هستتتتند که با عنوان حقوق بن یا  حقوق ،که دارند ینیدهر فارغ ا   گرید انیاد روانیپ

را  انیانس نبایدبرابر هستند و  نیحقوق با مسلم نیدر ا یگرید دیفارغ ا  هر ق ها هناخته هده وانسان

و  اتیعدال  و قسط در اسالم و آ رای  ؛هده اس  محروم ساخ  میاو ترس یکه برا ینیادیا  حقوق بن

ق حقوکافران در مورد هود که روهتن می حیتوضت نیا با ااصتلی حاکم و استت ناناپذیر است  ،اتیروا

د استفاده قرار مور یاگونهبه دینبا ایسب یقاعده نف ایا  قب یبرابر بوده و قواعد نیخود با مسلم نیادیبن

 کنند، ندگی می یاسالم یپرچم کشتور ریرا که در   هاییدیگر انستان ینادیو بن هیکه حقوق اول ردیبگ

 اهودخارج ا  عدال  با آنان  یارمورد لطمه قرار داده و باعث رفت

 های قاعده نفی سبیلترین چالشمهم. 4

ای که این قاعده با آن های نظری و عملیپس ا  بیان مقدماتی پیرامون قاعده نفی ستتتبیا، چالش

 هوداروبروس  به بحث گذاهته می
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 . اختالف در زمان و مکان تحقق نفی سبیل1ـ4

اس  که به اختالف  چالشی ،دهدشعاع خود قرار میالکه قاعده نفی ستبیا را تح   یاولین چالشت

 ا  نگاهدهد، مربوت اس ا مورد  مان و دنیایی که نفی سبیا در آن رخ میبرخی ا  مفستران و فقها در 

نفی ستبیا یعنی منع هرگونه تسلط برای کفار بر مسلمین و فارغ ا   مان و مکان و دلیا و  ،برخی فقها

 مورد در یهمگ فقها که داردبیان می ثانی دههی ندارندا مومنین بر تسلطی گونه هیچ کفار که معتقدند …

 (ا11/141 ،1411)هتتهید ثانی، رند نظهتتود، هم مومنین بر کفار که موج  تستتلط حکمی هرگونه نفی

ای عدها در همین راستا؛ (211 ،1411 ،خمینیاند )امام منتفی دانستهنیز هرگونه تستلط را  خمینیامام 

حقی  گونهکه هیچ اس بلکه مراد جعا تشریعی  ،سوره نساء جعا تکوینی نیس  141آیه  دمعتقدند مرا

در توضیح  ا(41-1۴/41 ،14۴1)موسوی سبزواری  برای کفار چه در دنیا و چه در آخرت قائا نیس 

ای معتقدند این تسلط دالیلی داهته و به عل  کوتاهی مشتاهده تستلط کفار بر مسلمین در دنیا نیز عده

 استت بودهدی  و آ مایش  و بعضتتاً برای تدارد منین ؤو ریشتته در اعمال بعضتتی ا  ملمانان بوده مستت

در خصتتوص ا (4/121، 1121مکارم هتتیرا ی، 1/116، 111۴؛ طباطبایی،1/111، 1112)طنطاوی،

مورد بحث در نفی سبیا نیز گروهی معتقدند نفی سبیا امری دنیوی و اخروی  اختالف در  مان و مکانِ

یعنی  نفی سبیا دارند کهبیان میدالیلی با ذکر و کافران در هر حال تستلطی بر مستلمین ندارند و  بوده

گونه تستتلطی برای غیر مستتلمان بر مستتلمان وجود ندارد و این قاعده را حاکم بر قواعد دیگر می هیچ

ا   صرفاًبعضتی ا  تفاسیر نیز   ا(11/116، 1111هاهتمی رفستنجانی،؛ 1/116، 1126)جعفری، دانند

ممکن  اندگفتهاند و سوره نساء نداده 141و نظر قطعی درباره قاعده نفی سبیا  و آیه  سخن گفته ،امکان

 ا(1/111 ،1112)دهقان،  دنیوی باهد یا اخرویاین تسلط اس  

که تلقی دیگری ا   مان تحقق نفی سبیا  بررسی نظرات و آرایی خواهیم پرداخ در این بخش به 

ینکه بر استاس نظر برخی مفستران مراد ا   نفی سبیا، نفی سبیا و تسلط برای کافران در آن ا دارند و

با استناد به احادیث و روایات موجود، آیه  ،مفسترین قرآن کریم  جهان آخرت است ؛ یعنی گروهی ا 

ستوره نستاء را مربوت به جهان آخرت دانستته و بر این باور هستتند که منظور ا  سلطه کفار بر  141

ای نیس ا در ادامه به بررسی برخی ا  آرا و نظراتی که در این خصوص بیان ستلمانان، هر نوع ستلطهم

 هود:هده پرداخته می
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 و پرداختهفخر را ی در تفستتتیر مفتاتیح الغیت  به بیان نظرات مختلف در خصتتتوص آیه مذکور 

 تبه عبار اینکهدلیا هباند که این آیه مربوت به آخرت استت ؛ علی)ع( و ابن عباس گفتهاستت : آورده

توضیح اینکه عبارت  ا(11/141، 141۴)فخر را ی،است  عطف هتده« فَاللَمهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَه»

دارد که خداوند در رو  قیام  میان هما و کافران داوری خواهد کرد قبا در آیه مذکور صراحتاً بیان می

بِیلًالَنْ یَجْعَاَ اللَّ وَ»و ستترس عبارت  به آن عبارت عطف هتتده استت ، به « هُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ستتَ

هتتود و دلیلی ندارد عبارتی که عطف به عبارتی هتتده که در مورد همین جه  مفهوم آن نیز عطف می

  ورو معنای این دو عبارت چنین اس : خداوند در رآخرت اس ، در ارتبات با دنیا قلمداد کنیم؛ ا  این

قیام  میان هما و کافران داوری خواهد کرد و نتیجه این داوری آن اس  که کافران هرگز بر هما تسلط 

 و برتری نخواهد داه  و پیرو  این داوری، مسلمانان هستندا

د گوید: خداونداند، در توضیح آن میطبری پس ا  اینکه  مان تحقق نفی سبیا را جهان آخرت می

به بهشت  داده و کافران را مستتحق دو خ دانستته اس ا اگر در رو  قیام  این به مؤمنان وعده ورود 

؛ اند، نفی سبیا برای مؤمنان اس اتفاق محقق نشود و کافران نیز به همان جایی بروند که مسلمانان بوده

هتود و این مؤمنان هستند کند و ادعای کافران محقق نمیکه خداوند به وعده خویش عما میدر حالی

(ا همین 1/114، 1411طبری،پذیرد )پیرو ند و با ورود به بهش ، نفی سبیا برای کافران صورت می که

 (ا1/111/، 1۴۴1اس  )طبرانی،هایی اندک مطرح هده استدالل در تفاسیر دیگر نیز با تفاوت

 ا  علی)ع( و ابن عباس در خصوص اینکه ی همراه با سندروایت نقا تفاستیر و کت  دیگری نیز به 

سوره نساء بیان  141و نظراتی را  ذیا تفسیر آیه  پرداخته ،مراد ا  نفی سبیا برای کفار در قیام  اس 

برخی مفستترین با مراجعه به آیات (ا 4/1۴11، 1411ابی حاتم، ؛ ابن1/411، 1164)قرطبی،  اندکرده

عدم وجود حجتی بر کافران  ،اند که منظور این آیها  آیه مورد بحث این چنین برداهت  کرده بعدقبا و 

یز تفسیر نالاین ستخن در کتاب  اد المسیر فی علم  انستب  به مستلمین در آخرت و رو  قیام  است 

طال  بر مورد توجه قرار گرفته و مفستر در این کتاب با استتناد به قول یسیع الحضرمیم ا  علی بن ابی

چنین در تفستتیر المیزان بعد ا  بیان (ا  هم1/411، 1411)ابن جو ی، مطال  فوق اهتتاره کرده استت 

(ا او 1/116 ،1124)طباطبایی، داردتر را نفی سبیا در آخرت بیان میهای مختلف، نظر صتحیحدیدگاه

هایی دهدا در این تفسیر روای درالمن ور ارجاع میالها و دالیا موجود، به تفستیر در مقام بیان دیدگاه
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اند که منظور ا  نفی سبیا در آیه مذکور، نفی ابن عباس روای  کرده منذر ا جریر و ابنبیان هده که ابن

در کتاب تفسیر المنیر نیز مفسر در مقام بیان مفاهیم آیه، یکی ا  مفاهیم را نفی ا ستبیا در آخرت اس 

عربی در کتاب خود دو دیدگاه را در خصوص مراد (ا ابن1/111 ،1411داند ) حیلی،سبیا اخروی می

 ،14۴1)ابن عربی،  همان نفی سبیا در آخرت اس  ،بیان نموده که یکی ا  این دو دیدگاه ا  نفی ستبیا

راد بر این مسئله که م )ع(ای ا  راویان حدیث منتس  به حضرت علی(ا ابن ک یر با ذکر ستلسله1/1۴1

چه بیان (ا با توجه به آن1/116، 1411، رک ی)ابن کندا  نفی سبیا، نفی سبیا در آخرت اس ، ت کید می

رسد که یکی ا  احتماالت موجود در مفهوم آیه، نفی سبیا در قیام  برای کفار باهد و با نظر میبه ،هد

چنین برداهتتی، قاعده نفی ستبیا با چالش مواجه هتده و احکامی که مستتند به این قاعده هستند نیز 

 قرار خواهند گرف ا ت ثیر  تح 

  سبیلشناسی نفی  . اختالف در مفهوم2ـ4 

دیدگاهی استتت  که  اختالفهایی که در اِعمال این قاعده برو  پیدا می کند، یکی دیگر ا  چتالش

سبیا  مراد ا  نفی سبیا، نفیبرخی معتقدند گرچه تحقق نفی سبیا در همین دنیاس ، لکن  براساس آن

معتقدند هرگونه  یاهتاره هد برخ زین یطور که در چالش قبلهمانا ا  جه  اقامه دلیا و حج  است 

وجود  نیکفار بر مسلم یبرا یو برهان یاستدالل ،یفکر ،ینیتکو ،یعیاعم ا  تشری تستلط در هر هتکل

بر این  زین یبرخ ا (211 ،1411،ینی)خم اندکرده یرا نف یتستتلط کفار در هر هتتکل یطور کلندارد و به

 نیکفار بر مسلم افتنیکه سب  تسلط  یاس  که خداوند حکم نیا ءنسا 141 هیآ معنای یاهر باورند که

، ایتفاوت کاربرد سب بیاندر مقام (ا ستید محستن حکیم 1/112، 1411 ،ی)مراغ کند یباهتد جعا نم

 ایالسب»را  هیمتفاوت دانسته و منظور آ «یءه یعل ایالسب»را با  «یءه یال ایالسب» یم ال انیضتمن ب

مه یکر هیآ ،حیتوض نیوجود ندارد و به سب  هم چیزبر آن  یاو سلطه الیاستیعنی:  داندیم «یءه یعل

در مقابا دیدگاه دیگری نیز  ا(112-116 ،1411 م،ی)حک دالل  دارد نیستتلط کفار بر مستتلمت یبه نف

گوید برخی معتقدند که نفی سبیا در دنیا منظور اس  و مراد ا  آن، تنها نفی وجود دارد: فخر را ی می

یز دیگر؛ یعنی غیرمسلمانان در مقام بیان و ارائه حج ، بر مسلمانان غلبه سبیا در حج  اس  و نه چ

کند گونه بیان مینظران را اینقرطبی نظر برخی صاح  ا(11/141، 141۴فخر را ی ، نخواهند یاف  )

(ا هیخ طوسی معتقد 1/41۴، 1164هود و نه هرعی )قرطبی، که نفی ستبیا در حج  عقلی محقق می

اس  تسلط و غلبه با قدرت ممکن اس ، به همین جه  مراد آیه، نفی غلبه در حج  و استدالل اس  
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یان نظر مذکور احکامی چون والی  و سرپرستی را ا  دامنه صاح  حدائق با ب(ا 1/164تا، )طوسی، بی

کند و در واقع این گزاره که مراد همول قاعده نفی سبیا خارج ساخته و تنها به نظر مطروحه بسنده می

(ا هبیری در 11/161، 14۴1کند )بحرانی، رد می، را نفی هرگونه سبیا برای کافران اس  ،ا  نفی سبیا

ین موضتوع پرداخته و نظر صتاح  حدائق و چند نظر دیگر را مطرح کرده اس ا کتاب نکاح خود به ا

ستتخنانی را در خصتتوص رد کالم  اوهمچنین وی در کتابش به بیان نظر هتتیخ انصتتاری پرداخته و ا  

کند که چکیده آن چنین اس : ما اگر بخواهیم بگوییم منظور این اس  که صاح  مفتاح الکرامه نقا می

انان در هیچ موردى و لو در اختالفات مادی حجتی ندارند که اقامه کنند، این بستتیار کفار علیه مستتلم

توان گف  غیرمستتلمان حق ندارد برای ملکی  خود استتتدالل و ا  مال نمایدا چگونه میغیرعرفى می

 آیداى به ناحق درمیوقتی خبردار هدند خلخالى ا  پاى  ن یهودیه )ع(خویش دفاع کند ! امیرالمؤمنین

توان گف  هتتارع حق حال چگونه می ؛دهندالعما نشتتان میهتتوند و ا  خود عکسر میطور متغیمآن

ه ن که  کند گیری میچنین نتیجه ویاحتجاج علیه مسلمان را ا  آن یهودیه سل  کرده اس !  در ادامه 

 هر نفى والی  کافر بر مسلمان مى کند و نه آیدالل  ب «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْ ٍ»آیه 

 ا(4112-11/4116، 1411)هبیری،  «وَ لَنْ یَجْعَاَ اللمهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً»

گیرد کند که ایشان با ذکر روایتی چنین نتیجه میکتاب قواعد فقهیه نیز سخنی ا  طبری)ره( نقا می

 ی حج  و دلیا  برای کفار در برابر مسلمین اس ا او برای نظرات خود به دوکه مراد ا  نفی ستبیا، نف

کندا در کتاب عیون اخبار رضتتا ا  امام رضتتا)ع( کتاب جامع البیان و عیون اخبار رضتتا)ع( استتتناد می

و لن یجعا اللمه للکافرین على المؤمنین حجه، ولقد أخبر اللمه تعالى عن کفمار »چنین نقا هتتده استت : 

)ابن  «ا نبیهم بغیر الحقما ومع قتلهم إیمتاهم لم یجعتا اللمته لهم على أنبیائه ستتتبیاال من طریق الحجهقتلو

 ا(1/1۴4، 1121بابویه، 

این حدیث مورد توجه بستیاری دیگر ا  فقها و مفسرین قرار گرفته و ذیا بررسی قاعده و همول 

 (ا4۴1-2/4۴1، 1112)نجفی،  انداین حدیث را نیز مورد توجه قرار داده ،آن

عناوین فقهیه به تفصتیا به این مستئله که مراد ا  نفی سبیا چیس  پرداخته و نظراتی را  در کتابِ

همان نظر مورد بحث در این چالش اس ؛ یعنی  ،کندلف بدان اهتاره میؤاولین نظری که م ؛کندبیان می
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هایی اس  که در برابر کفار مطرح لیا و حج مراد ا  نفی ستبیا، برتری و علو مسلمانان در برهان و د

 ا(1/111، 1412)مراغی،  سا ندمی

سوره نساء به هرح داستانی در خصوص ههادت امام حسین)ع(  141تفسیر الصافی ذیا تفسیر آیه 

، 1411 )فی  کاهتتانی، دانددر حج  مینفی ستتبیا پردا د که امام رضتتا)ع( مراد ا  نفی ستتبیا را می

های فراوان دیگری نیز این نظر مطرح هده که براساس روای  منقول در کت  و روای (ا 111- 1/111

؛ 1۴/161، 1411)قمی، استت  در حج  و استتدالل  ، نفی ستتبیا)ع( مراد ا  نفی ستبیا ا  امام رضتا

، 1411؛ گلرایگانی،  1/11۴، 1416؛ خویی، 111-11/11۴، 111۴؛ آملی، 11-1/11تا، کایمی، بی

 1(ا1/11

 گرایی و نفی سبیل مداری؛ قانونحق .3ـ4

مداری ا  اصتول استاستی  عدال  در جامعه اس  که بارها ا  آن در آیات و روایات سخن به حق

تمامی افراد فارغ مداری یعنی در واقع حق(ا 11؛ هوری/1؛ مائده/1۴1؛ نساء/41)نور/ میان آمده اس 

اختصاص  هتهروندی خود برخوردار باهتندا ا  نهاد، رنگ، جنستی  و مذه ، ا  تمام حقوق طبیعی و

د توانای میجامعه هاس اای به هتخ  یا گروهی در جامعه، تضییع حقوق دیگر افراد و گروهحق ویهه

که افراد در دستیابی به حقوق خود مسیری مشترک داهته باهند  1کند مداریگرایی و قانونادعای قانون

با اعتقاد اک ری ، ا  حقوق اولیه انستتانی محروم  نه آنکه فردی به جه  داهتتتن اعتقاد مذهبیِ متفاوتِ

رعای  حق توصتتیه نموده استت ا  همنان را بؤمداری پرداخته و مبماندا قرآن کریم بارها به مستتئله حق

  به غیرمسلمانانی که مرتک را نسب « قسط»و « رمبِ»رفتاری مبتنی بر  ،سوره ممتحنه 1در آیه خداوند 

قرآن کریم، همه بنی آدم (ا 1)ممتحنه/ امر نموده اس  ،هونداعمالی چون  قتا و اخراج مستلمانان نمى

 تی چونمکرراً با مخاط  قرار دادن همه مردم با عباراهمچنین (ا 2۴داند )استتراء/را دارای کرام  می

سا د که انسانی  یک معنای مشترک در میان تمامی اهالی  مین اس  و افراد مبرهن می «یا ایها الناس»

در مناطق مختلف فرقی با یکدیگر ندارند و نیز در ستتوره حجرات به نفی نهادپرستتتی و خود برتربینی 

و  )ع(و خاندانش )ص(ربلکته روایتات موجود ا  پیامب ،تنهتا قرآن کریم(ا نته11)حجرات/ پردا دمی
                                                           

، پس ا  بررسی نظرات مختلف، این دیدگاه را در «بررسی سندی و داللی روای  علو و ار یابی استناد به آن در تعاما با غیرمسلمانان» ا نویسنده مقاله  1

 مجله کتاب قیم(ا 11همارد )راک: هماره تر میهناسی روای  علو، صحیحمفهوم

هود؛ حقیقتی که در جامعه اسالمی مورد انتظار ا آنچه در این مقاله مفروض گرفته هده آن اس  که قانون در راستای احقاق حقوق، تنظیم و تصوی  می 1

 اس ا 
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ار ای در اسالم برخوردگرایی ا  اهمی  ویههبر این مسئله که حق بیتش چنین سیره  ندگانی او و اهاهم

ان ا در  ماهاره کرد )ص(گذاردا در همین  مینه باید به مستئله فتح مکه توسط پیامبراست ، صتحه می

مان آدم مردم ا   »ناسد و با سخنانی چون: هتبعی  نهادی را به رسمی  نمی )ص(فتح مکه پیامبر اکرم

های هتانه )مستاوی ( هستند؛ هیچ فضیلتی برای عرب بر عجم و برای سرخ بر سیاه تا امرو  م ا دانه

؛  1۴1 ،1111 )معادیخواه، بر تستتتاوی نهادها اصتتترار ور یدند، «وجود ندارد مگر به ستتتب  تقوی

های ا  آ ادی اکرم)ص( های دینی در  مان پیامبرلی اق ا(4/41 تا،بی ؛ ابن هشام، 111، 14۴1واقدى،

هر »بستتیاری برخوردار بودند و احدی حق اذی  و آ ار آنها را نداهتت ؛  یرا پیامبر)ص( فرموده بود: 

رو  قیام  در برابر او خواهم بود و علیه او ستتخن  ،کس به انستتانی که در پناه استتالم استت  یلم کند

که با یهود و  ییهادر پیمان اکرم)ص( چنین پیامبرهم ا(11، 1111 )اصغری آقا مشهدی، «خواهم گف 

مانان پیاین مستتتئله تاکید ور یده بودند که پیروان دیگر ادیان و هم بر ،دیگر ستتتاکنان مدینه داهتتتتند

داخا هتهر مدینه هم در امنی  و آرامش کاما هستتند و هیچ کس حق تعرض به کسی را  )ص(،پیامبر

آمیز دارند هایی که تمایا به  ندگی مسالم جنگ با اقلی  )ص(ا  منظر پیامبر اکرم نداردا عالوه بر آن

نقا هده اس  که  هر  )ص(در کتاب سنن الکبری ا  پیامبر اکرما (4/141 تا،بی )ابن هشام، ممنوع اس 

، هقی )بی بوی بهش  را استشمام نخواهد کرد ،شددر پناه اسالم اس  به ناحق بکُکه کستی هتخصتی را 

دیگر چنین نقا هده اس  که هر کس به انسانی که در پناه اسالم  یدر روایت ایشانا   ا(1/1۴1، 1414

اس  یلم کند و او را کم انگارد و پیش ا  طاقتش بر او تکلیف کند یا چیزی بدون رضای  ا  او بگیرد 

ایشتتان (ا 1/1۴1، 1414، یهقیب) من رو  قیام  در برابر او خواهم بود و علیه او ستتخن خواهم گف 

 ابه رعای  حقوق اها ذمه که همان پیروان ادیان دیگر در ستایه استالم هستند، تاکید ور یدند همواره 

حضرت علی)ع( نیز همواره بر رعای  حقوق افراد توجه داهتندا ایشان به قدری به رعای  حقوق همه 

دادند که حتی خود را در معرض قضتتتاوت بین خود که حاکم مردم تح  حکوم  استتتالم اهمی  می

 که به کردنددادند و گاه حکمی دریاف  میجامعه استتالمی بود و افرادی ا  پیروان ادیان دیگر قرار می

بر  ره حضرت علی)ع(،  عنوان نمونه در جریان ادعای یک  فرد ا   یهود بر مالکی ِضتررهتان بودا به

ی به مالکی  یهودی بر  ره داد که سرانجام فرد یهودی أقاضتی، حاکم حکوم  اسالمی را محکوم و ر

 آن بود با گرداند پرده ا  واقعی  برداهتتته و خود  ره را بر حضتترت که مالک ،که این وضتتعی  را دید
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  دسدر رفتار و برخورد حضرت با پیروان دیگر ادیان چنین به تدقیقبا  ا(1۴1تا، هتهرآهوب، بی)ابن

احترام و منزل  خاصتی برای پیروان دیگر ادیان قائا بودند و همیشه مسئله رعای   ایشتانآید که می

ر بود و رفتار ایشان با پیروان ادیان الهی ای برخورداحقوق همه افراد جامعه برای ایشان ا  اهمی  ویهه

ای بود  که در بسیاری موارد آنان به اسالم روی آورده و در  مره مریدان حضرت گونهغیر ا  استالم به

گرفتندا حضرت علی)ع( در نامه خود به مالک ت کید فرمودند که مردمان ا  این جه  که همگی قرار می

(ا  11)نهج البالغه، نامه  درستتتی رفتار کندو حاکم باید با آنها به انستتان هستتتند ا  حقوق برخوردارند

اهتا کتتاب و پایمال هتتتدن حقوق او در قلمرو حکومتی   نی ا همچنین وقتی خبر غتارت خلختال 

فلو اَنَم امرَأً مُستلماً ماتَ مِن بعدِ هذاَ اَسَفاً، ما کانَ بهِ »فرماید: رستد؛ میحضترت امیر)ع( به ایشتان می

بمیرد، چه جای  ای؛ اگر ا  این پس مرد مستتتلمانی ا  غم چنین حادثه«ماً با کانَ بِهِ عندی جدیراًمَلو

اهتمام حضرت به   (ا12نهج البالغه، خطبه ) مالم  است ، که در دیده من هتایسته چنین کرام  اس 

ر روایتی آمده د اهودلزوم برخورداری اعضای جامعه اسالمی ا  حقوق برابر به همین موارد خالصه نمی

 طال اس  که رو ی یکی ا  یهودیان، بر علیه علی )ع( اقامه دعوی کرد و عمر بن خطاب، علی بن ابی

را فراخواندا در محکمه، او علی )ع( را با کنیه ابوالحستن خواندا حضترت ا  این هتیوه بیان و خطاب، 

 رت گف : گویا ا  حضور با یکر هتدا بعد ا  آنکه محاکمه به پایان رستید، خلیفه به حضترنگش متغیم

حضتتترت فرمود: هرگز! ناراحتی من ا  این بود که مرا با کنیه یاد   یهودی در محکمه ناراح  هتتتدی

کردی ]و بر او ترجیح دادی[ و میان من و او، مستاوات را رعای  نکردی؛ حال آنکه در پیشگاه حق و 

 (ا 11۴، 14۴1رهی، )هریف الق عدال  و ا  نظر قانون، مسلمان و یهودی یکسانند

مداری که ا  محکمات باید اذعان کرد که قاعده نفی ستتبیا در برخی مصتتادیق خود، در مقابا حق

یا این دلعنوان نمونه، اینکه فردی که ههروند کشور اسالمی اس ، بهاست ا بهقرآنی است ، قرار گرفته 

رمستتلمان در یک نهاد، به م ابه قاعده، امکان کستت  هتتغلی مدیریتی را با این استتتدالل که مدیری  غی

هایی ساختن ا  حق ههروندی اوس ا این م ال و م التسلط او بر مسلمانان اس ، نداهته باهد، محروم

 آیند؛ یعنی فارغ ا  تفسیر آیه مذکور، عرفهمار میا  این قبیا، چالشی عملی برای قاعده نفی سبیا به

 دانندا یعقال، چنین مواردی را در  مره ثبوت تسلط نم

در قانون اساسی نماید: های تاریخی در تبیین این مهم، ضروری میبررستی قانون استاسی و نمونه

و همچنین اصتتول دیگر به نوعی به مستتئله  11و  14،  11های جمهوری استتالمی ایران در اصتتا
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همچنین قانون در پردا د و مداری و برخورداری افراد با هر دین و یا قومیتی ا  یکسری حقوق میحق

ل  اعم م دارد که همه افرادِکند و در اصا بیستم چنین بیان میهرگونه تفتیش عقاید را نهی می 11اصا 

ا   ن و مرد یکسان در حمای  قانون قرار دارند و ا  همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

 ا(11،14،11،1۴،11اصول  )قانون اساسی، فرهنگی با رعای  موا ین اسالم برخوردارند

تاریخ نیز هرگاه حق حاکم بوده و افراد حتی با ادیان مختلف ا  حقوق برابر برخوردار  در گستتتره 

رف  و های استوارتری را در مسیر پیشو گام بوده بودند و فرص  پیشرف  برابری داهتند، جامعه پویاتر

ان ای  با پیروان دیگر ادیگونهحکوم  اسالمی به ،ای ا  تاریخاس ا برای م ال در دوره توسعه برداهته

دانستت  که آنها بنا به دالیلی به حکوم  استتالمی پناه نمود و آنها را دارای حقوق برابر میبرخورد می

برای م ال ارامنه به دالیلی چون سترمای هدید منطقه و احتمال خطرات جانی که به جه   اآوردندیم

های تجاری و اقتصتتادی ارامنه هتتده بود، در  مان رفتن فعالی  بین ا  ای که منجر بههای منطقهجنگ

)ترکمان، کردند هتتاه عباس اول به ایران که در آن  مان حکوم  هتتیعی بر آن حکمفرما بود مهاجرت 

ای با گونه( و حکوم  هیعی صفوی به14 – 11، 1111، نجفی ؛14، 1141هاردن ،  ؛ 1/62۴، 111۴

اروپایی در همان دوره نوهتته است : نباید تصور کرد هاه عباس  اینویستندهد که کرارامنه برخورد می

در این وطن جدید همه صاح   ؛است  اول در کوچانیدن ارامنه ا  وطنشتان یلمی نستب  به آنها کرده

مبتنی بر موقعی  جدید  دیدگاهاین  (؛4۴1، تابی، نیهورمکن  هده و تجار معتبر میانشان بسیار اس  )تا

امنه در منطقه جلفا بود و هتتاه با دادن امتیا اتی به ارامنه و برخورد مناستت  با آنها باعث هتتد محله ار

جلفا در اصتفهان پایتخ  صتفویه ا  چنان موقعیتی برخوردار هتود که بستیاری ا  مسیحیان خارج ا  

ر ا منتقا و دجنا ه آنها به جلف ،کردند که بعد مرگایران حسترت دیدارو را داهتند و حتی وصی  می

آن پایتخ   تبعدر خصوص پیشرف  منطقه جلفا و به ا(11، 1111، نجفی) آنجا به خاک ستررده هتود

 ،جواهر کالم :)راک حکوم  یعنی اصتفهان و خدماتی که ارامنه به حکوم  کردند، ستخن فراوان اس 

ان ادیان دیگر و البته در هتتهرهایی چون یزد نیز حضتتور پیرو ا(114 ،1121درهوهانیان،  ؛11، 1111

برخورداری آنها ا  حقوقی برابر با مسلمانان در حکوم  اسالمی قابا توجه اس ا یزد، ههری اس  که 

همزیستی مسالم  آمیز ادیان و  های  رتشتیان بوده اس اها و یکی ا  موطنتا عصر حاضر ا  پناهگاه

های مختلف را در ترده قومی احترام متقابا به آداب یکدیگر، ا  جمله مواردی استت  که حضتتور گستت
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با دادن  و (ا در واقع با احترام حکوم  به آنان1111هتهر یزد ستب  هتده است  )اصالنی وهمکاران، 

ارد در مو دادادنحقوقی برابر چون افراد دیگر جامعه آنان نیز رفتاری مناس  و صحیح ا  خود نشان می

 ،ابری در تحقق حقوق افراد جامعه رخ داده اس گرایی و بربسیاری در تاریخ ایران و اسالم هرگاه حق

آوردن پیروان ادیان دیگر هتتده و در تاریخ منجر به استتالم حتی گاهو  رخدادهای نیکویی را رقم  ده

ایران نیز بتاعتث گردیتده که پیروان ادیان دیگر خدمات بستتتیاری به ایران استتتالمی کرده و حتی در 

  داایفای نقش کردنمسلمان خود در میدان نبرد به خوبی  انهایی چون جنگ تحمیلی کنار برادربزنگاه

ای اخالقی و مورد اتفاق در حو ه اخالق اجتماعی دیگر نکته قابا ذکر آن اس  که توجه به قاعده

است  که ا  میراث حدی ی مستلمانان گرفته هتده اس ا علی)ع( در نامه به فر ندو به این قاعده مهم 

داری و برای دیگران دوستتت  بدار آنچه را که برای خود دوستتت  می دهد که برای دیگرانتوجته می

 توانیمبه این نکته  (ا ا  منظر عقالنی11البالغه، نامهدار آنچته خود ا  آن کراه  داری )نهجنتاخوو

ند، و به آن ملتزم هست همارندیمتوجه داد که اگر صاحبان دیگر ادیان  که بدیهی اس  دین خود را برتر 

، ا  منظر مسلمانان مردود و بیانگر انحصارگرایی دینی و گرفتندیمری با مستلمانان در پیش چنین رفتا

 هخطبالبالغه، نهج) نداردای وجود ا باید دانس  که هیچ حق یک جانبههتدیمتحمیا عقیده محستوب 

ان در مانیابی مستتتلای رفتار نمایند و دستتت (ا بنابراین اگر دیگر ادیان نیز بر مبنای چنین قاعده116

همار آورند، نباید مورد نقد و اعتراض جامعه خودهتان به تمامی امکانات و مناص  را نوعی تسلط به

 مسلمانان قرار گیردا 

پرواضتح اس  که هرگونه قرارداد و یا ارتباطی با هر گروه و یا کشوری که موج  تزلزل عزت آن 

م و مردود است ؛ لکن برخی مصادیق که جامعه هتود، هم ا  منظر قرآن، هم احادیث و هم عقا محکو

 ا هودبرای قاعده نفی سبیا توسط برخی فقیهان صادر هده، مطلقاً چنین آسیبی را موج  نمی

 نتیجه گیری 

  هود:بر اساس آنچه که در پهوهش حاضر انجام هد موارد ذیا حاصا می

 او مفستران درباره اینکه مراد ا  نفی ستبیا چیست  اختالفاتی اساسی دارند دانشتمندانا گروهی ا  1

  آیه یات قبا اآگروهی ا  فقها مراد ا  نفی سبیا را نفی سبیا در آخرت دانسته و برای سخن خود به 

دانند که در را مؤید نظر خویش می )ع(حدی ی ا  علی ا پیروان این دیدگاه،دهندنفی ستتبیا ارجاع می

 ا  اس فسیری هیعه و اها سن  نقا هده کت  ت
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  و نفی سبیا در بیان حجصرفاً  ،ا گروهی دیگر ا  مفستران بر این باور هستند که مراد ا  نفی سبیا1

یدگاه تسرمی این د ا صاحبان این نظر،یعنی کفار در حج  و دلیا بر مسلمانان برتری ندارند ؛دلیا اس 

 پذیرندا به حو ه احکام فقهی را نمی

ها هنگام عرضه بر آیاتی که به کرام  ذاتی همه انسان قاعده نفی سبیا و احکام مستخرج ا  آن بها  1

هتودا ا  سوی دیگر، ور د، با چالشتی دیگر روبرو میو لزوم رعای  حقوق همه ابنای بشتر ت کید می

ان وی غیرمسلمانرعای  اخالق متقابا با دیگر ادیان در عصر حاضر و عدم پذیرو چنین رفتاری ا  س

و همچنین عدم اقناع عرف عقال در ارتبات با برخی احکام مستند به این قاعده، چالشی عملی اس  که 

 این قاعده با آن روبروس ا

رستد بررستی مجدد احکام مستتند به این قاعده با در نظرگرفتن هترایط حاضر و رعای  نظر میا به4

ستاالر ا  ضترورت برخوردار اس ؛ ان در نظامی مردمحقوق، تعریف ارتبات میان حاکمی  و هتهروند

ای که با ت بی  نتیجه اساسی این قاعده که حفظ عزت مسلمانان اس ، اتحاد و احترام میان ادیان گونهبه

 مدار برقرار هودامحور و اخالقمختلف و لزوم تکریم پیروان این ادیان در پرتو قوانینی حق

 منابع

 قرآن کریم 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ا تحقیق: اسعدمحمد طی ا ریاض: تفستیرالقرآن العظیمق(ا 1411ابن ابی حاتم، عبدالرحمان بن محمدا )

 مکتبه نزار مصطفی البا ا

 اا تهران: نشر جهانعیون أخبار الرضا علیه السالمق(ا 1121ابن بابویه، محمد بن علىا )

 ا بیروت: دار الکتاب العربیا اد المسیر فى علم التفسیرا ق(1411جو ى، عبدالرحمن بن علىا ) ابن

 قم: انتشارات عالمها مناق  آل ابی طال  )ع(اتا(ا ابن ههرآهوب ما ندرانی، محمد بن علیا )بی

 یاا: دار الجبیروت احکام القرآن) ابن عربى(ا(ا 14۴1عربى، محمد بن عبداهللا )ابن
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بیروت: دار الکت  العلمیةا  تفستتتیر القرآن العظیم) ابن ک یر(ا(ا 1411)ک یر، استتتمتاعیتا بن عمراابن 

 منشورات محمد علی بیضونا

 ا بیروت: دارالمعرفهاالسیر  النبویهتا(ا ابن هشام، عبدالمالکا)بی

اآلثار  اءیإلح تةیالمکتبتةالجعفر :تهتران اأحکام القرآن یف انی بد  الب ا(تای)ب ااحمد بن محمد ،یلیاردب 

 اةیالجعفر

سمنان:  ها ا  نظر پیامبر اسالم و حقوق موضوعهاحقوق اقلی (ا 1111اصغری آقا مشهدی، فخر الدینا)

 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنانا

هتتهر های تاریخی (ا 1111اصتتالنی، احستتان؛ محمد حستتین دهقان پورفراهتتاه و محمد تقی  ادها)

تبریز: دومین کنفرانس عمران، گاه همزیستتتی ادیان الهی )نمونه هتتهر یزد(ا لمانان؛ تجلیمستت

 معماری و ههر سا ی کشورهای جهان اسالما 

 نا: تهراناا بیمصباح الهدى فی هرح العرو  الوثقىق(ا 111۴آملى، میر ا محمد تقىا )

 مع الفکر اإلسالمیاا قم: مجکتاب المکاس ق(ا 1411انصاری، مرتضی بن محمدامینا ) 

 قم: نشر الهادیا  القواعد الفقهیهاق(ا 1411بجنوردی، سید حسنا) 

قم: دفتر  الحدائق الناضتتر  فی أحکام العتر  الطاهر اق(ا 14۴1)بحرانى، یوستتف بن احمد بن ابراهیما  

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حو ه علمیه قما

 ا بیروت: دارالکت  العلمیهاالسنن الکبریق(ا 1414بیهقی، احمد بن حسینا )

 ا تصحیح ایرج افشارا تهران: امیرکبیراعالم آرای عباسیو(ا 111۴ترکمان، اسکندر بیگ منشیا)

 اقم: موسسه انتشارات هجرت اکوثر ریتفس ا(و1126)اعقوبی ،یجعفر

 دار الفقه للطباعة و النشرا :قم انهج الفقاهة اق(1411)ا محسن دیس م،یحک

 یانیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ :تهران اعیکتاب الب ا(ق1411)ا روح اهلل دیس ،ینیخم

 یانیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ تهران: الهیالوس ریتحر ا(و1121)ا تتتتتتتتتتتتت

 لطفىا  -منشورات مدرسه دار العلم ا قم:معتمد العرو  الوثقىق(ا 1416خویى، سید ابوالقاسما )
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ا اصفهان:  نده رود با مشارک  نقش خورهید تاریخ جلفای اصفهانو(ا 1121دِرهوهانیان، هاروتونا )

 اصفهانا 

 حضرت معصومها قم: حرم امیقرآن کر ریرحم  تفس مینس ا(و1112)ادهقان، اکبر

دارالعلم ت الدار  :هیستور تت لبنتتان االقرآنمفردات ألفاظ  اق(1411)ا بن محمد نیحس ،یراغ  اصفهان

 اهیالشام

 ا دمشق: دارالفکراالتفسیر المنیر فی العقید  و الشریعة و المنهجق(ا 1411 حیلى، وهبها )

 دارالفکر :دمشق االفقه اإلسالمی و أدلته ا(ق14۴1)تتتتتتتت ا 

 پردا اقم: مؤسسه پهوهشى راى کتاب نکاحاق(ا 1411هبیری  نجانى، سید موسىا )

 جتتا: اتحتتاداترجمتته محمتتد عباستتیا بی ستتیاحتنامهاو(ا 1111هتتاردن، ژان ا )

 ا ترجمه محمد دهتی، قم: الهادیانهج البالغهو(ا 1121هریف الرضی، محمد بن الحسینا ) 

 تعارف للمطبوعاتا ا بیروت: دارالالنظام السیاسی فی االسالمق(ا 14۴1هریف القرهی، باقرا )

 امیدارالقرآن الکر :قتم ایالمرتضت فیرسائا الشر اق(14۴1)یا موسو نیبن حس یعل ،یمرتض فیهر

 یاداور :قم اهیهرح اللمعه الدمشق یف هیالروضه البه ا(ق141۴)یا بن عل نیالد نی ی، ثان دیهه

ا قم: جامعه مدرسین حو ه علمیه قما دفتر انتشارات تفسیر المیزانو(ا 1124طباطبایى، محمدحسینا )

 ا اسالمى

 اردن: دارالکتاب ال قافیا التفسیر الکبیرام(ا 1۴۴1طبرانی، سلیمان بن احمدا )

 ةا بیروت: دار المعرف جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(اق(ا 1411طبرى، محمد بن جریرا )

 امصر ةنهض : دارقاهره امیللقرآن الکر طیالوس ریفسالت م(ا1112ا )دیمحمد س ،یطنطاو

 ا بیروت: دار احیاءالتراث العربیاالتبیان فی تفسیرالقرآنتا(ا طوسی، محمد بن حسنا )بی

 بیروت: دار إحیاء التراث العربیا التفسیر الکبیر )مفاتیح الغی (اق(ا 141۴فخر را ى، محمد بن عمرا )

 : مکتبة الصدراتهران اتفسیر الصافیق(ا 1411فی  کاهانى، محمد بن هاه مرتضىا )
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 ا تهران: ناصر خسرواالجامع ألحکام القرآنو(ا 1164قرطبى، محمد بن احمدا )

 ادار النفائس :روتیب اسر یالم ةیالموسوعة الفقه ا(ق1411)ا محمد رواس ،یجقلعه

 قم: دار الکتابا  . علیه السالم فقه الصادقق(ا 1411قممى، سید صادقا )

 جاا نا: بیا بیمسالک األفهام إلى آیات األحکامتا(ا کایمی، جواد بن سعد اسدىا )بی

 قم: مؤسسه حضرت معصومها  فقه الحجاق(ا 1411گلرایگانى، لطف اهلل صافىا )

 اهیمجمع الذخائر االسالم :قم  اهرح کتاب المکاس  یاآلمال ف هیغا ا(و1116)ا حسن محمد ،یمامقان

 ا یموسسه آل الب :روتیب امستدرک الوسائا و مستنبط المسائا ا(ق14۴1)ا نیحس ر ایم ،یمحدث نور

قم: دفتر انتشتتارات استتالمى جامعه  االعناوین الفقهیةق(ا 1412مراغى، ستتید میر عبد الفتاح بن علىا )

 امدرسین حو ه علمیه قم

 تهران: ذره تاریخ اسالم: عرصه دگراندیشی و گفتگواو(ا 1111معادیخواه، عبدالمجیدا )

 اهیدارالکتاب االسالم :تهران انمونه ریتفس و(ا1121ا )ناصر ،یرا یمکارم ه

قم: مؤستتستته دائر  المعارف فقه  جواهر الکالم)تا الحدی ة(اق(ا 1411نجفی، محمدحستتن بن باقرا )

 اسالمیا

 اصفهان: مهر قائماا اآلراء الفقهیةو(ا 1121نجفی، هادیا )

 ا بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعاتاالمغا یق(ا 14۴1واقدی، محمد بن عمرا )

  اقم : موسسه بوستان کتاب افرهنگ قرآن ا(و1111) ااکبر ،یرفسنجان یهاهم

 

 

 

 

 


