




The journal Of Legal thought, volume 2, Issue 5, Summer 2021 

DOI: 10.22034/LTH.2021.248307 

 

Relation between Nafy-e-Sabil (Denial of Rule of Infidels) rule and 

international jus cognes rule 
 

1Alireza Ebrahimi 
 

Abstract  

The rule of Nafy-e-Sabil is derived from the 141th verse of Nesa chapter 

indicating "   god does not allow infidels to govern Muslims ".   This study 

has aimed to respond this question:" if there is a conflict between Nafy-e-

Sabil and jus cognes which one has precedence over another? 

“international jus cognes indicates the consensus of  countries  in extend  

to which  it cannot be changed  and  jus cognes just  is changeable by that 

generalities.  If the international jus cognes   is derived from divine book 

and tradition and corresponds with religious principles, it is not in 

compatible with Nafy-e-Sabil. But if the principle of jus cognes only 

includes the common law of wise people and scholars or consensus of 

countries, its provisions may be incompatible with Nafy-e-Sabil.  The 

probabilities of entering or governing, and allocating   between these two 

rules have been investigated and the precedence of Nafy-e-Sabil over jus 

cognes has been emphasized by Islamic country.  
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 چکیده

وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ » گردد:مستفاد می نساءۀ سور 141 ۀسبیل از ذیل آی نفی ۀقاعد

تحقیق آن این  ۀمسئل« .راه تسلط باز نخواهد بودبه اهل ایمان و هیچ گاه برای کافران نسبت؛ سَبِیلًا

کدام یک مقدم است؟ قاعدۀ  ،المللیبین ۀآمر ۀقاعدو نفی سبیل  ۀاست که درصورت تعارض میان قاعد

و تنها با قاعدۀ آمرۀ است تغییر کشورها در حدی است که غیرقابل جمعیِ  توافقِ نِمبیّ المللیِآمرۀ بین

. در صورتی که قاعدۀ آمرۀ توان آن را تغییر دادمی «کلیت»و  «مومیتع»با همان  ایالمللیبین

ای با قاعدۀ تنافی ،از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد ثالمللی منبعبین

 ،کشورها باشد جمعیِ آمره تنها عرف عقال یا توافقِ ۀصورتی که مبنای قاعد اما در ،نفی سبیل ندارد

حكومت،  ،ورود تاحتماالدر این پژوهش، ست مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. ممكن ا

 و تقدمِ  اندالمللی مورد بررسی قرار گرفتهتخصص میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بین یاتخصیص 

قرار مورد تأکید  ،از منظر کشور اسالمی ،در هر صورت ،المللیقاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بین

 است.گرفته
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 مقدمه

نفی سبیل معروف  ۀکنند که به قاعدای در فقه استناد میبه قاعده ،فقهای اسالم در بسیاری از موارد

 .کافر بر مسلمان شود ۀطسل قانون نباید موجبِ ،است. مضمون قاعده آن است که در هیچ موردی

 ۀاند که ازجملقوانینی وضع کرده ،دنیای امروز ۀخردمندان عالم برای ادار ،در زمان حاضر ،دیگر زسویا

ال این ؤ... است. س و هاها، اصل استقالل کشورها، اصل تعیین سرنوشت ملتاصل برابری دولت ،هاآن

 سویکفار قرار بگیریم و از ۀتحت سلط ،هیچ عنوانازسویی نباید به  ،عنوان یک مسلمانبه ،است که ما

المللی، ملزم هستیم اصل برابری را رعایت کنیم. آیا میان قاعدۀ نفی به استناد قاعدۀ آمرۀ بین ،دیگر

المللی تضادی وجود دارد؟ چگونه میان این قواعد هماهنگی و تطابق برقرار سبیل با قاعدۀ آمرۀ بین

المللی وجود دارد باید مورد بررسی و میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینای رابطه هکه چ؟ اینکنیم

 تفسیری قرار گیرد. ـ تحلیل فقهی

این معامله  ،در صورتی که معامله با کفار سبب تسلط آنان بر مؤمنین شود ،حقوق داخلی ۀدر عرص 

انون ق 190 ادۀحقوقی نیست )ممعامله، اساساً دارای آثار  جهتِ بودنِ دلیل نامشروعباطل است و به

های جان، مال، نوامیس و قلمرو حاکمیتی سرزمین و کافران در پی تسلط بر مؤمنین ،از گذشته .(دنیم

 ،ازجمله خاورمیانهجهان، های مختلفی از که امروز در قسمت ندااند. عوامل متعددی سبب شدهبودهآنان 

 این اجتماعی و نظر از بررسی سیاسی، حقوقی. صرفشوند روهبار و نا امنی روبمسلمانان با اوضاع اسف

شعار هستیم. کشورهای اإلفوق ۀنفی سبیل در آی مبانیِ فقهیِ دنبال بررسیِبه ،موضوع، در این مقاله

ایمان  مهمِ و در کنار عنصرِ ندمندبهره یهای گوناگونها، استعدادها و قابلیتاسالمی امروز از توانمندی

امكان دفاع و تفوق آنان بر کفار را بیش از پیش  پیشرفت علم و تكنولوژیْ ،ادات راسخبه خدا و اعتق

اختصاص به همین دنیا  ،تحقیق این است که آیا نفی سبیل کفار بر مسلمین ۀاست. مسئلفراهم ساخته

چگونه  ،در صورتی که قاعدۀ نفی سبیل را منحصر به آخرت بدانیم ؟دارد و یا مربوط به آخرت است

یم؟ نفی سبیل موضوعی است قرآنی و یتوانیم از وظایف و تكالیف مؤمنین در این دنیا سخن بگویم

قاعدۀ آمرۀ و رو باید جواب این پرسش اصلی داده شود که میان قاعدۀ نفی سبیل ازاین .اغماضقابلغیر

چه  ،تطبیقیۀ طالعاز منظر م ،المللوین و در مباحث حقوق بین 1969 مذکور در کنوانسیون المللیِبین

 نسبتی وجود دارد؟
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 شناسیواژه

نساء سورۀ  141 ۀآی .به معنای تسلط است «سبیل» ۀنفی سبیل: برگرفته از قاعدۀ نفی سبیل است. کلم

به اهل ایمان و هیچ گاه برای کافران نسبت؛ وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِْلَكافِرِینَ عَلَى اْلمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»فرماید: می

 (201، 1377ای، الهی قمشه)« .راه تسلط باز نخواهد بود

این  .گیرندمورد استفاده قرار می ،شود که در ابواب مختلف فقهیعدی اطالق میاقواعد فقهی: به قو

 ۀقواعدی مانند قاعد ،قابل استدالل و تمسک هستند ،اند و در استنباط احكام شرعیعام و کلی قواعدْ

 .(10 ،1430 ،... )بجنوردی ج ونفی عسروحر ۀضرر، قاعد

قاعدۀ آمرۀ  ،وین 1969 المللیکنوانسیون حقوق معاهدات بین 53 مادۀدر  :المللیقاعدۀ آمرۀ بین

آمرۀ حقوق  ۀبا یک قاعد ،ای که در زمان انعقادهر معاهده»: استصورت تعریف شدهاین  بهالمللی بین

الملل عام آمرۀ حقوق بین ۀر این عهدنامه، قاعدنظ الملل عام در تعارض باشد باطل است. ازبین

ای تخلف ناپذیر که عنوان قاعدهدر مجموع آن، به ،المللی کشورهاای است که ازسوی جامعۀ بینقاعده

رسمیت به تغییر باشد پذیرفته وقابل ،با همان ویژگی ،الملل عاموسیلۀ یک قاعدۀ جدید حقوق بینتنها به

 «است.شناخته شده

ورود به معنای  .به حسب لسان ،یک دلیل بر دلیل دیگر است ۀاصطالحات: حكومت به معنای سیطر

 ۀتخصیص به معنی خروج دلیل خاص از دایر .بدون خروج تكوینی ،است نفس تعبده خروج از موضوع ب

 (206، 1394 ،)مظفر تكوینی است نحو خروجِعام و تخصص به معنی خروج از عام به

 

 المللیمت قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینبررسی حکو( 1

خروج قاعدۀ آمرۀ  ،المللی حكومت باشدقاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینارتباط صورتی که  در

به این صورت که مفاد یک دلیل خاص  ،خواهد بود صتخص ۀمنزلالمللی از قاعدۀ نفی سبیل بهبین

 ،م عام از خاص بنابر بنای عقال است. خروج در حكومتاما سلب حك ،منافی با دلیل عام خواهد داشت

 ۀقاعدۀ نفی سبیل بر قاعد فیه باید بگوییم حكومتِمانحن در .بلكه تنزیلی است ،خروج حقیقی نیست

المللی باشد، جهتی برای قاعدۀ آمرۀ بینوجود داشته نحو تنزیلی است و تا قاعدۀ نفی سبیل به ،آمره

 پیش نخواهد آمد.
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 المللیسی ورود قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینبرر( 2

مانند خروج  ،نحو خروج حقیقیهی از است از لسان دلیل، بخروج ورود مانند تخصص است و خروجش

 ۀآمر ۀشود. این موضوع در صورتی در بحث تعارض قاعدکه تخصصا خارج می ،جاهل از عموم علما

المللی را ماهیتاً خارج از قاعدۀ نفی کند که قاعدۀ آمرۀ بینمی با قاعدۀ نفی سبیل معنی پیدا یالمللبین

ارتباطی با  ،المللی از نظر ماهیت و مصداقزیرا قاعدۀ آمرۀ بین ،گونه استینهمسبیل بدانیم که درواقع 

 از آن خارج است. پس تخصصاً .قاعدۀ نفی سبیل ندارد

ها این است که آن عنهِاست مفرغبیان شده درمورد مباحث اصولی ،تأمل: آنچه درباب حكومت و ورود

عام وخاص یا متعارض داشته باشیم و کیفیت استدالل به مفاد آن دو دلیل را بررسی کنیم و  دو دلیلِ

اصلی دراین  ۀاما مسئل .شباهت حكومت و تخصیص یا ورود و تخصیص را مورد بررسی قرار دهیم

المللی از باب اعدۀ نفی سبیل را با قاعدۀ آمرۀ بینتوان تعارض قآیا اصوالً می پژوهش آن است که

 :تصور استدو فرضیه قابل ،جواب این پرسش دانست؟ در «دلیالن متعارضان»

در  .ل شرعی باشدیالمللی منطبق با مبانی شرعی و هماهنگ با دالکه قاعدۀ آمرۀ بیناول: این ۀفرضی

المللی را در مقایسه با قاعدۀ نفی سبیل ناین صورت ممكن است کیفیت استدالل به قاعدۀ آمرۀ بی

 .نموددیگری را بررسی  یكی بر و حكومت یا ورودِکرد بررسی 

یا  ،ازجمله کشورهای اسالمی ،هادولت برگرفته از توافق جمعیِ المللیِدوم: مفاد قاعدۀ آمرۀ بین ۀفرضی

که آیا تأمل و بررسی است جای  ،صورت این در .ازجمله عرف متشرعین باشد ،عالم یم عقالعرف مسلّ

شرعی قرار داد تا بتواند با  دلیلِ عنوان دلیل و در حدِرا به ایالمللیتوان چنین قاعدۀ آمرۀ بیناصوالً می

؟ که در این داشته باشدتزاحم یا تعارض  ،نظیر قاعدۀ نفی سبیل ،دیگری شرعیِ مهم و نصِ دلیلِ

 اصوالً جواب منفی خواهد بود. ،صورت

اصل و مبنایی است که  ،«دلیل و حجت شرعی»عنوان به ،المللیقاعدۀ آمرۀ بین و استواریِ پس قوام

رسد نظر میهاش با قاعدۀ نفی سبیل باید مورد پژوهش و مداقه قرار گیرد. بقبل از تعارض احتمالی

امنیت  المللی ومانند صلح بین ،المللترین مفاهیم حقوق بینبرای تحقق مهم همسیری که امروز

دنبال توجه دنبال تحقق اصول و مبانی و حجت شرعی باشد، بهکه بهبیش از آن ،شودطی می المللیبین

 به وضعیت فعلی جهان و شرایط حاکم بر روابط میان کشورهای مختلف است.
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 بررسی

مبنای  کهدید باید  ،المللی و قاعدۀ نفی سبیل تعارضی واقع شوددر صورتی که میان قاعدۀ آمرۀ بین

صورتی که مبنای قوام  المللی چیست؟ آیا دارای حجیت شرعی هست یا خیر؟ درتكوین قاعدۀ آمرۀ بین

از نظر  ،شناخته شود« دلیل»باشد و  هماهنگ با مبانی شرعی و اصول شرعیبا المللی قاعدۀ آمرۀ بین

ا در صورتی ما د بود.نتخصیص و تخصص و حكومت و ورود قابل طرح و بررسی خواه ،محتوی مباحث

باشد  «توافق جمعی کشورهای مختلف»و  «عرف و عقال»المللی تنها که مبنای تكوین قاعدۀ آمرۀ بین

المللی در تكوین قاعدۀ آمرۀ بین ،و التزامی مبنی بر هماهنگی با اصول و موازین و مبانی شرعی

است و از  «حجیت شرعی»یا  «دلیل»فاقد وصف  ،المللی باشدهرچند بین ،آمره ۀ، قاعدنشودمالحظه 

در کنار  ،«دلیل» عنوانهتواند بخارج است و اصوالً نمی و تخصصاً موضوعاً ،تعارض با قاعدۀ نفی سبیل

بایست المللی میشرعی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اسالمی در تحقق قاعدۀ آمرۀ بین ۀسایر ادل

که با اصول و مبانی و قواعد  ایالمللیمرۀ بینهرگونه قاعدۀ آ .به اصول و مبانی شرعی توجه کنند

نباشد فاقد وجاهت شرعی است. مفاهیم مهمی مانند  ، هماهنگازجمله قاعدۀ نفی سبیل ،شرعی

برای  و انداساسی یدارای اهمیت هستند، که با ارکان حكومت اسالمی در ارتباط ،«امنیت»و « صلح»

ها بهره در تفسیر و تحقیق آن ،احكام حكومتی و ثانویه ه،از عناوین اولیباید  ،استمرار حكومت اسالمی

خواهد بود که نظر  «المللیبین» ،المللی در صورتی به معنای واقعی کلمهرو قاعدۀ آمرۀ بینازاین .گرفت

المللی قاعدۀ آمرۀ بین ،صورت کشورهای اسالمی را دربر داشته باشد. در این منطبق با مبانی دینیِ

 حجیت شرعی خواهد بود.دارای مالک و 

 

 المللی با قاعدۀ نفی سبیلهای تعارض قاعدۀ آمرۀ بینصورت( 3

المللی در مباحث که اگر قاعدۀ آمرۀ بینمانند آن ،قاعدۀ نفی سبیل خاص باشد و عام هآمر ۀقاعد( 1

ت صورهموارد جایز است و قاعدۀ نفی سبیل ب ۀپیرامون ازدواج حكم کند که ازدواج زن و مرد در هم

 صِقاعدۀ نفی سبیل مخصّ ،در این صورت ،خاص حكم کند که ازدواج مسلمه با غیرمسلم جایز نیست

عام است. این موضوع از نظر فقهی قابل دفاع است و مبانی فقهی، تفسیری و اصولی از آن  ۀآمر ۀقاعد

در تعارض  ،خمر با بطالن قرارداد بیع ،شدن درصورت آمرانه ،تجارت سازیِجهانی، مثالً دنکندفاع می

 گیرد.قرار می
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صورت عام الزام هآمره تجارت آزاد را ب ۀاگر قاعد .عامنیز قاعدۀ نفی سبیل  باشد و آمره عام ۀقاعد( 2

که ))کفار(  مسلمانان از هرگونه تجارت با غیرمسلمانان ،طبق قاعدۀ نفی سبیل ،کند و ازسوی دیگر

تواند مورد استناد آمره از نظر کشور اسالمی نمی ۀدمنع شده باشند، قاع (آنان شودکفار بر سبب تسلط 

به این  ،المللی است یا خیرکه آیا قاعدۀ نفی سبیل ناسخ قاعدۀ آمرۀ بین ،اما این موضوع .قرار گیرد

 ،قاعدۀ نفی سبیل تواند در مقابل و در عرضِالمللی میگردد که آیا اساساً قاعدۀ آمرۀ بینبحث بر می

مورد استناد قرار گیرد یا خیر؟ این موضوع را در بحث خروج  ،تعنوان دلیل و حجبه

مذکور  ،کافر( از هر جهت )ولو مانند تساوی حقوق زن و مرد ،)تخصصی( بررسی خواهیم کرد موضوعی

در  ،کافر بردنِ ممنوعیت ارث که با مبانی فقهی و نصوص شرعیِ ،در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 گیرد.تعارض قرار می

ای از تجارت مسلمان با که نوع ویژهمانند آن ،قاعدۀ نفی سبیل عام باشد و آمره خاص ۀقاعد( 3

ناسخ آن قاعدۀ آمرۀ  ،صورت عامهب ،در حالی که قاعدۀ نفی سبیل ،آمره شود ۀقاعد غیرمسلمانْ

 ،ن رشدیمانند دفاع از سلما ،توجه استالمللی خواهد بود. بحث فسخ یا بطالن در این زمینه قابلبین

 مبنی بر لزوم اعدام وی. ، دفاع از حقوق بشر و تعارض با فتوای حضرت امام ۀبه بهان

ازدواج مسلمه با  خاصْ ۀآمر ۀقاعدکه مانند آن ،خاصنیز قاعدۀ نفی سبیل  باشد و آمره خاص ۀقاعد( 4

در حالی که  ،ثبت برساندمكلف کند که این ازدواج را بهرا غیرمسلم را جایز شمرد و دولت مربوطه 

 ۀقاعدۀ نفی سبیل ناسخ قاعد ،شمرد. در اینجاقاعدۀ نفی سبیل ازدواج مسله با غیرمسلم را جایز نمی

صحیح است و از نظر مقررات  ینظر قواعد اصولی و فقه این موضوع از .آمره خاص قرار خواهد گرفت

 شود.تعارض دو قاعده مرتبط میالمللی باید مورد بررسی قرار گیرد. موضوع به تعارض یا تراجیح و بین

درصورت تعارض یا بالعكس: هرچند اصواًل  ،آمره توسط قاعدۀ نفی سبیل ۀتأمل: بطالن یا فسخ قاعد

که دلیل آناما به اند،نسخ ضمنی در مباحث حقوقی مورد بررسی قرار گرفته ۀهای چهارگانصورت

تعبیر به  ،حجیت شرعی خواهد بود درصورت تعارض قاعدۀ آمره با نفی سبیل، قاعدۀ آمره فاقد

تر و مطابق معیارهای فقهی و اصولی تعبیری دقیق ،ا قاعدۀ نفی سبیلبمتعارض  ۀقاعدۀ آمر «بطالن»

 است.

که یكی از  است این فهمیمها از حكومت میآنچه که از مقصودِ آن»د: نویسحكومت: مرحوم مظفر می

سند و یا از  ۀاز ناحی ،پس تقدیم یک دلیل بر دیگری .ادائیه ۀدو دلیل بر دیگری سیطره پیدا کند از ناحی
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 ،نیستند هم کنند و متعارضدو دلیل حجیت دارند، همدیگر را تكذیب نمی بلكه هر ،حجیت نیست ۀناحی

نه از جهت تخصیص اما  ،هاستحسب لسان آنهب ،ادائیه ۀیک دلیل بر دیگری از ناحی کردنِ مقدمبلكه 

به خاص  ،دلیل عام است و بنابر بنای عقال منافیِ دلیل خاصْ ،تخصیص یرا درزد، و نه از جهت ورو

عام از خاص است. اما حكومت ]در بعضی مواردش[  حكمِ حكم به سلبِ پس تخصیصْ .شودعمل می

لكن فرق  .مدلول دیگری یكی از دو دلیل از عمومِ از جهت خروج مدلولِ  در نتیجه، مثل تخصیص است

 حالی که در حكومت، اخراجْ در ،حقیقی است اخراجِ اخراجْ ،زیرا در تخصیص ،ستدر کیفیت اخراج ا

 ( یعنی204، 1394 ،)مظفر« .ماند[تنزیلی است ]پس ظهوری برای عموم در شمولش باقی نمی اخراجِ

محكوم یا محمول  دلیلِ  موضوعِ تحدیدِاست(  قاعدۀ نفی سبیل)که همان  دلیل حاکملسانِ  در بحث ما،

 ه همان قاعدۀ آمره است(.)ک است

زیرا ورود و تخصص خروجشی و بالدلیل از موضوع دلیل در نتیجه، ورود مانند تخصص است »ورود: 

مثل خروج  ،خروج تكوینی است ،دیگری است. خروج حقیقی لكن با این تفاوت که خروج در تخصص

اما در ورود، خروج  .خارج استتخصصاً  ،زیرا جاهل از عموم علما ،است «کرم العلماءأ»جاهل از موضوع 

 تِ وارد بر دلیل مثبِ  پس دلیل دال تعبداً .بدون خروج تكوینی ،نفس تعبد از شارع استه از موضوع ب

در  (206، 1394، مظفر) «که وارد بر اصول عقلی برائت و احتیاط است. ،مانند اماره ،حكم موضوعه است

المللی شویم باید دلیل نفی ی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینصورتی که )در مانحن فیه( قائم به ورود قاعدۀ نف

 (2. 4ص ، 1394 ،المللی بدانیم. )مظفرسبیل را تعبدا ]و نه تكوینا[ وارد بر دلیل قاعدۀ آمرۀ بین

 

 شیعه بررسی موضوع در تفاسیر( 4

 فَتْحٌ مِـنَ اللَّـهِ قـالُوا أَلَـمْ نَكُـنْ الَّذینَ یتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ کانَ لَكُمْ»د: فرمایدر این زمینه میقرآن کریم 

حْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ مَعَكُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْكافِرینَ نَصیبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ ی

منافقان آنانی هستند که نگـران و مراقـب حـال ؛ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً الْقِیامَۀِ وَ لَنْ

نـه آخـر مـا بـا شـما "برای اخذ غنیمت گوینـد:  د،شمایند که چنانچه برای شما فتح و پیروزی پیش آی

نه ما شما را به اسـرار مسـلمانان آگـاه "ها گویند: به آن ،مند بینندو اگر کافران را فاتح و بهره "؟بودیم

پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حكم کند  "؟کردیم و شما را از آسیب مومنان نگهداری نمودیم

 (201، 1377ای، )الهی قمشه «به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.گاه برای کافران نسبتو هیچ

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141


 بین المللی ۀآمر نفی سبیل با قاعده ۀقاعد ۀرابط                                                                                                8

شریفه )قاعدۀ نفی  ۀالزم است عبارات المیزان و سایر تفاسیر را در ذیل این آیدر این قسمت از تحقیق 

 .کنیمسبیل( بررسی 

خداوند میان شما در روز قیامت حكم خواهد کرد و "که خداوند فرمود این»ی قائل است: یعالمه طباطبا

رچند به منـافقین ه ،خطاب مؤمنین است "استهرگز برای کافرین بر مؤمنین تسلط و سلطه قرار نداده

ست که حكـم در آن زمـان ا این "هٰ  اللّلن یجعل "و اما معنای  .کافرین ۀکند و نیز همنیز سرایت می

ناامیدی و یـأ  بـرای  ،برای مؤمنین بر ضرر کافرین است و عكس آن ابداً صادق نیست. در این تعبیر

 ،ممكن است نفی سبیل در هر دو نشأمنافقین وجود دارد، غلبه برای مؤمنین برعلیه کافرین است. البته 

مؤمنین دائماً غلبه دارند تا مـادامی کـه بـه لـوازم  ،بدین معنی که به اذن الهی ،یعنی دنیا و آخرت باشد

سسـت نشــوید و غـم مخوریــد در حـالی کــه شــما "چراکــه خداونـد فرمــود:  ،ایمانشـان التــزام دارنـد

پس شـرط پیـروزی بـر سـایر ملـل و  "د پابرجا باشید.اگر در ایمان خو ،ملل دنیا هستید ترینِبلندمرتبه

همـان روز روز سـقوط  ،برتری ما استقامت در ایمان است. هر زمان که مؤمنین دست از ایمـان بكشـند

 (116ص  3)طباطبایی ج  «ها است.آن

میان شما در روز قیامت حكم خواهد کرد، اخباری ]که[ که خداوند فرمود این» نویسد:صاحب تبیان می

که میان خالئق در روز قیامت حكم خواهد کرد و میان خالئق داوری  ،است ازسوی خداوند متعال

 ،علیه مؤمنین ،خداوند برای کافرین"که فرمود مؤمنین است. و این خواهد نمود و پیروزی و نصرت ازآنِ

لطه را درمورد منظور تسلط و سلطه با قهر و غلبه است. اگر این نفی س "استسبیل و تسلط قرار نداده

 ،به ضرر مؤمنین ،که خداوند برای کافراندنیا حمل کنیم، در آن صورت ممكن است حمل شود بر این

 [کفار ]=ها پذیر است که آناست. هرچند امكانتسلطی که بدون حجت شرعی و دلیل باشد قرار نداده

توانند بر کافران تسلط پیدا کنند. میاما مؤمنین با دلیل و حجت  ،تسلط پیدا کنند در این دنیا ،بر مؤمنین

ی و ابومالک و و نیز سدّ )ع( یعنی نفی تسلط کفار با قهر و غلبه بر مؤمنین را حضرت علی ،تأویل اول

زجاج و جبائی احتمال  .همان حجت است ،است سبیل در اینجای گفتهاند. و سدّعبا  بیان کردهابن

همچنین صحیح  ،اگر آیه را بر غلبه حمل کنیم که فته استاند و جبائی گرا بیان کرده[ حجت ]= دوم

قبیحی است  زیرا این امرِ  ،استاز چیزهایی نیست که خداوند اراده کرده ،کفار بر مؤمنین ۀاست، زیرا غلب

ن است و اطاعت است و منسوب به سَحَ ،مؤمنین بر کفار ۀکه کفار بر مؤمنین غلبه پیدا کنند. اما غلب

 (364، 460 ،)طوسی «شود.خداوند متعال می



                                                1400ن اپنجم، تابست ۀسال دوم، شمار، حقوقی ۀاندیش ۀفصلنام                                                                           9

 بررسی انواع تسلط( 1-4

ن ممكن است از انابر مسلم هتسلط و سلطو برای تحقق قهر و غلبه  کفار روشن است که امروزه

های های غیرمعقول و غیرانسانی استفاده کنند، مانند سالحو روش هرگونه ابزار و ادوات جنگی

های آن است که تولید، نگهداری و کاربرد سالح و نظر بررازاین.  ... ای، شیمیایی، میكروبی وهسته

 خلعِ سمتِهای کشتارجمعی امری ناپسند، غیرعقالنی و نامشروع است و جهان باید بهای و سالحهسته

متأسفانه کفار بر  ههای کشتارجمعی حرکت کند. امروزای و سالحاز سالح هستهشدن  سالح و عاری

اند و در بسیاری از کشورهای مؤمنین تسلط پیدا کردهبر قهر و غلبه برای  ،های مخربانواع سالح

 کنند.یا می انداز این وسایل استفاده کرده ،یمن و افغانستان، سوریه ،مانند عراق ،اسالمی در خاورمیانه

یعنی  ؛بدون حجت و داللت است ،نان بر مؤمناکافر ۀنفی سبیل و سلط» خوانیم:در تفسیر صافی می

اگر این امكان را فراهم ساختند، کارشان نامشروع است و دلیل و  اید بر مؤمنین غلبه پیدا کنند وآنان نب

 (475-474 ،1091 ،)فیض کاشانی «حجت بر این کار ندارند.

 

 بررسی موضوع در روایات( 2-4

کوفه قومی  یدر سوا» :است که فردی به حضرت عرض کردنقل شده )ع( از امام رضا ،در کتاب عیون

آنان » ند:فرمود )ع( حضرت رضا «است.هیچ سهوی واقع نشده )ص( کنند بر پیامبرهستند که فكر می

که جز او خدایی ، تعالی استکند ذات باریکه سهو نمیآن .خداوند آنان را لعنت کند .انددروغ گفته

 )ع( سینکنند که حضرت امام حکسانی هستند که فكر می ،در میان این قوم» :گفته شد «.نیست

که اند مبنی بر اینگفته را استای که حنظلۀبن سعد شامی القا کردهاست و آن شبههشهادت نرسیدهبه

 ۀها به آیبه آسمان رفت و آن )ع( بن مریمطور که حضرت عیسیهمان ،به آسمان رفت )ع( امام حسین

غضب خدا و  .اندنیز دروغ گفتهآنان » ند:فرمود )ع( حضرت رضا «اند.نفی سبیل استناد و احتجاج کرده

فرمود در اخبارش  )ص( زیرا پیامبر ،کافر شدند )ص( به پیامبر ،لعنت خدا بر آنان باد! آنان با این دروغ

شهادت رسید به )ع( بن علیخدا قسم که حسینه شهادت خواهد رسید و بزودی بههب )ع( که امام حسین

شهادت رسیده به )ع( قتل رسید و امام حسینرسیده بود به ای به اوبهره )ع( بن علیو هرکس از حسین

 ،شهادت خواهم رسیدخدا قسم بهه رسد و من نیز بشهادت میکه بهمگر این ،نیست )ع( بیتو از ما اهل

ازسوی حضرت  ،به من )ص( را پیامبر این .استدر زمانی که مشخص شده ،کارهای ستمدست انسانبه
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 المللی

یجْعَلَ اللَّهُ  لَنْ» که فرمود ،رب عالمیان. و اما قول خداوند متعال ،ازسوی خداونداست جبرئیل خبر داده

حجت و دلیل  ،برعلیه مؤمن ،است که خداوند برای کافرواقع گفته ، در«لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً

از روی غیرحق و  ،انداست و این را خداوند از کفاری که پیامبران را کشتهی تسلط و سلطه قرار ندادهبرا

اما این از روی حجت و دلیل  .استیعنی قتل انبیا توسط کفار اتفاق افتاده ؛استباطل خبر داده

است. پس قرار ندادهسبیل و سلطه ازطریق حجت و دلیل  ،به ضرر انبیا ،است و خداوند برای کفارنبوده

است و است و اراده نكردهاما بدون دلیل شرعی و حجت. یعنی خداوند نخواسته ،استقتل اتفاق افتاده

است. در دستگاه عدالت الهی، قتل انبیا و امامان توسط دلیل و حجت بر قتل انبیا توسط کفار قرار نداده

دست به قتل انبیا و  ،بدون اراده و مشیت الهیبدون دلیل شرعی و  ،کفار بی پاسخ نخواهد ماند. آنان

اما فاقد حجت  ،با قتل امامان و انبیا اتفاق بیفتد ،این تسلط هرچند در این دنیا .اندزده )ع( بیتاهل

یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ  لَنْ»این است معنای  .و ازطریق دلیل و حجت نیست]است[ 

 «.سَبیالً

کافران در روز  داشتنِ به معنای نفی حجت ،بنابه روایات ،رسد در صورتی که نفی سبیلنظر میهتأمل: ب

صورت هدلیل تسلط بر مومنان دانسته شود نیز مانعی ندارد که در همین دنیا هم نفی سبیل بهب ،قیامت

اند و آن را بر به این قاعده عمل کردهاصحاب امامیه رو ازاین .ریعی و تقنینی وضع شده باشدامری تش

 .انددادهتطبیق  ،اعم از عبادات و معامالت و احكام ،در ابواب مختلفبسیاری موارد 

 

 مستندات قاعده( 3-4

هُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ لَنْ یجْعَلَ اللَّ»است که فرمود:  نساءسورۀ  114 ۀکتاب خدا و آی :اولدلیل 

 .استمنان باشد تشریع نكردهؤکافران بر م ۀظاهر آیه آن است که خدا حكمی را که سبب سلط «.سَبیالً

پس آیه در صدد بیان احكام واقعی است. مثالً اگر پدر کافر باشد و فرزندان پسر و دختر او مسلمان 

یت نخواهد داشت. این موضوع در مباحث حقوق خصوصی و ها والبر آن ،باشند، پدر در این صورت

 احوال شخصیه و بحث والیت پدر و جد پدری باید مورد توجه قرار گیرد.

 (188 ،1430 ،)بجنوردی .اولیه مقدم است ۀواقعی دارد و بر ادل این قاعده بر سایر قواعد حكومتِ

، مراد از «الْقِیامَۀِ للَّهُ یحْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ فَا»که فرمود:  ،آیه قبلِ قسمتِ ۀقرینه اشكال: ممكن است ب

دراثر تسلط بر مؤمنین وجود  ،حجت و دلیلی برای کافران ،یعنی در روز قیامت ؛حجت باشد سبیلْ

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=141
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لیه کفار وجود خواهد داشت. این موضوع را برع ،حجت برای مؤمنین ،بلكه در آن روز ،نخواهد داشت

اسنادش از ه ب ،رکیعاز ابن ،(188 ،1430، بجنوردی؛ 446 ،310 ،)طبری طبری در تفسیرش

که چگونه است این ،یا امیرالمؤمنین»کند که فردی به حضرت گفت: می لنق )ع( امیرالمؤمنین علی

 «کشند؟در حالی که آنان ما را می " عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالًوَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ ِللْكافِرینَ"خداوند فرمود: 

خداوند میان آنان در روز قیامت حكم خواهد »: ندسپس فرمود «ادنه ادنه»: ندفرمود )ع( حضرت علی

 «کرد.

عن عطاء الخراسانی ) اسنادشه است. همچنین بنقل شده )ع( شبیه همین روایت از امیرالمؤمنین علی

است که نقل شده «(لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً»تفسیر قوله تعالی  فی  عباعن ابن

نه أو روی ایضاً عن السدی » «.حجتهلو اما السبیل فی هذا الموضع فا .ذاک یوم القیامۀ»فرمود: 

 (189-188 ،1430 ،در بجنوردینقل ) «.الحجته

منافات با  ،مصادیق از آنچه متفاهم عرف از لفظ است یبه بعض )ع( مامجواب: روشن است که تفسیر ا

 .بلكه ظهور بر حجتش باقی است ،یعنی خروج از آنچه ظاهر لفظ است پیش نخواهد آمد ؛عموم ندارد

القیامۀ باشد یا در که بالحجته در یوماعم از این ،کافر بر مؤمن است ۀپس ظاهر لفظ عبارت از نفی غلب

 شود.هردو را شامل می؛ گذاریبه عالم تشریع و قانونتنسب، دنیا

که ایشان در تفسیر فرمود از حیث این ۀالقیامیوم آیه را به حجتِ )ع( که حضرت امیرالمؤمنیناین ،بله

پس این غلبه خارج از  .استتكوینی نبوده خارجیِ ۀمقام آن بود که مراد از نفی سبیل نفی قهر و غلب

امری واضح و محسو  در خارج است. پس  ،این غلبه از عموم مثلِ ت و خروجِعموم نفی سبیل اس

إِْن یمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَْرحٌ »احد فرمود:  ۀدر غزو انانشكست مسلم ۀخداوند متعال در قضی

لَّهُ ال یحِبُّ لُهُ وَ تِلْکَ الْأَیامُ نُداوِلُها بَینَ النَّا ِ وَ لِیعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ المِثْ

که  ،گردانیممیان خالیق می ،)گاهی غلبه و گاهی شكست( این روزگار را با اختالف احوال؛ الظَّاِلمینَ

و خدا  .را که ثابت است گواه دیگران کند آن ،منان، مؤتا از شما، متحان معلوم شودمقام اهل ایمان به ا

یعنی در عالم تكوین ممكن است مسلمانان از کفار شكست بخورند و این  «کاران را دوست ندارد.ستم

و ن اناکفار بر مسلم ۀدر مقام نفی قهر و غلب ،نفی سبیل ۀدر عالم تكوین وجود دارد و خداوند در آی

 ن در عالم تكوین نیست.امؤمن

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=140
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=140
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=140
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=140
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کفار بر  ۀخداوند قهر و غلبه و سلط ،گذاریکه در عالم تشریع و قانون) بیان شدکه این موضوع با آنچه 

ز نفی قهر نیالقیامۀ و عالوه که معنای نفی حجت در یومهب .منافاتی ندارد (استمؤمنین را تشریع نكرده

به ) اندغلبه و سبیل حقیقی از مصادیق مفهومِ ،همه ،ینی در خارجتكو ۀو غلبه در عالم تشریع و نیز غلب

 ۀنفی سبیل، نفی جعل تشریع غلب ۀی آیاو منافاتی ندارند. پس یكی از احتماالت در معن (حمل شایع

 ن است.اکفار بر مؤمن

 )ص( پیامبرسنت است. ن اکفار بر مؤمن نفی سبیلِ فقهی و حقوقیِ ۀمستندات قاعددلیل دوم: از دیگر 

این حدیث « ال یورثون. ال یحجبون و ،الكفار بمنزلۀ الموتی علی علیه، وسالم یعلو و ال یُاإل»: ندفرمود

است و میان فقها مشهور  )ص( الصدور از پیامبرموثوق ،از نظر سندی (334 ،مشهور و معروف )فقیه

که مقام تشریع است و ایناین حدیث در  ،حالیه ۀقرینه اند. ظاهر آن است باست و به آن عمل کرده

 مسلم بر غیرمسلم است. در مقام علوِ ،اسالم در مقام تشریع احكام

شود، علو و کفار مربوط می انانمسلم میانِ به آنچه به امورِ ،اسالمۀ احكام مجعولدر » پس کبرای کلیِ

ۀ از ناحی انانمسلم عدم علو و برتری کفار بر»و نیز  «استن بر کفار لحاظ شدهانامسلم جانبِ و برتریِ

 (.190 ،1430 ،)بجنوردی مفاد حدیث مذکور هستند «این احكام

الملل( و )حقوق عمومی و حقوق بین در ابعاد مختلف والیات اناناین علو و برتری مسلم

 ۀ)حقوق خصوصی و احوال شخصیه( و در هم الملل( و انكحه)حقوق خصوصی و حقوق بین معاهدات

زیرا اسالم دینی است که سبب سعادت در دنیا و آخرت و موجب  ،منظور است ،امصورت عهب ،هازمینه

 است.علو و برتری داده ،ن را بر کفاراننجات است و متدیّ

 ،محصل است که در اسالم اجماع قطعیِ ،: ازجمله مستندات قاعدۀ نفی سبیل کفار بر مسلمیندلیل سوم

اما  ،مین باشد. این موضوع هرچند قطعی استاست که موجب تسلط کفار بر مسلحكمی جعل نشده

مسبب از  ،به این صورت ،تواند اجماعرو نمیاصولی در غایت اشكال است و ازاین اثبات اجماع مصطلحِ

 (.191 ،1430 ،)بجنوردی د.نباشد. پس باید ادله مورد بررسی قرار گیر )ع( رأی و نظر امام

 است. تقریر بحث: شرافت اسالم و عزت اسالمْ  مناسبت حكم و موضوعدلیل چهارم  :چهارمدلیل 

تشریع  ، حكمی که باعث ذلت مسلمانان شودکه در اسالممبنی بر اینمقتضی و علت تامه است 

 َلا الْمُنَافِقِینَ کِنَّٰ  لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَ لِرَسُولِِه وَ لِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَ وَ»است: چراکه خداوند متعال فرموده شود،مین
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)سورۀ منافقون، « دانند.ن نمیالكن منافق ،ن استاهرآینه عزت برای خدا و رسول او و مؤمن ؛لَمُونَیَعْ

 پس چگونه ممكن است که حكمی جعل شود که سبب علو و برتری کفار بر مسلمین شود؟ (8 آیۀ

ار شود که در ضمن بررسی آیات مورد استفاده قرمستندی عقلی هم تلقی می این استدالل و مستندْ

که هر حكمی که سبب علو و برتری کفار بر کرد توان استنباط صورت عام میهپس ب .استگرفته

خاطر به ،مطرود و منفی است و برتری و علو مسلمانان بر کفار ،از منظر قرآن کریم ،مسلمین شود

 است.ها را تضمین کردهشرافت دینی اسالم است که سعادت دنیوی و اخروی انسان

 

 موضوع در برخی تفاسیر اهل سنت بررسی( 5

است ن وعده دادهابه این معنا که خداوند به مؤمن ،داندطبری منظور از سبیل را سبیل در روز قیامت می 

 ،پس به این سبب .کندن وارد نمیاجای منافقهن را هم باو مؤمنکند نمین را داخل بهشت اکه منافق

شما در دنیا  (اگر وارد مدخل مؤمنین شدند»)گویند: ها مینبه آ ؛ن حجت و دلیل دارندان بر مؤمناکافر

شوند )میان کفار و پس جملگی در آتش جمع می ،کفار بودند یدشمنان ما بودید و منافقین اولیا

خدا بر ۀ معنای تسلطی که وعد «جنگیدید؟کردید با ما میچگونه است که در دنیا گمان می .منافقین(

 (.446، 310)طبری،  استداوند تسلط کفار بر مؤمنین را قرار ندادهن است این است که خامؤمن

کنند استناد می )ع( طالببن ابیبه چند روایت از امیرالمؤمنین علی ،«القیامۀیوم»همچنین در تعبیر به 

 (.448 ،310 ،)طبری

 نویسد:میاو  .در این زمینه وارد شده است ،اجتماعی ـ با تحلیلی تربیتی سید قطب

زیرا فرصتی برای کتمان حقایق وجود ندارد. و  ،داوند میان شما در روز قیامت حكم خواهد کردخ»

قطعی او اطمینان دارند که کید و مكر کافران تأثیری در  ۀکسانی که به خداوند ایمان دارند به وعد

لَنْ » ۀرا مفاد آیزی ،استمیزان امور نخواهد داشت و خداوند کفار را بر مؤمنین غلبه و مسلط قرار نداده

 بر این مطلب داللت دارد. «یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً

است. کردهدر روز قیامت تصریح  ،است که به این حقیقتروایتی وارد شده ،و در تفسیر این آیه»

 ،تسلطی برای کافران ،طور که روایت دیگری وجود دارد که فرض آن این است که در همین دنیاهمان

ها و یا در برخی زیرا گاهی مسلمانان در برخی از جنگ ،نحو تسلط کامل وجود نداردبه ،نانابرعلیه مسلم

شوند و این عین واقعیت است. پس اطالق نص آیه به صورتی که نفی تسلط بر کفار پیروز می ،هازمان
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به آخرت که زیرا نسبت ،تری به واقع استدیکقول نز ،کفار بر مؤمنین شامل این دنیا و نیز آخرت شود

آن است که احیاناً آیه مربوط به آخرت نازل  ظواهرْ  ،به همین دنیاو نسبت زی به تأیید و بیان نداردانی

قطعی است و حكم خداوند جامع  الهیْ  ۀاز این جهت که وعد ،قت و تأمل استداست و نیازمند نشده

 ۀن استقرار پیدا کرد و در زندگی آنان متجلی شد، همادر نفو  مؤمن از این نظر که وقتی ایمان ،است

پس در آن  ،کارهای کوچک و بزرگ در مسیر عبادت خدا بود ۀامور در مسیر خداوند قرار گرفت و هم

در تاریخ  ،صورت کاملهاست. این واقعیتی است که بن را نخواستهاخداوند تسلط کفار بر مؤمن ،صورت

صورت هاین واقعیت ب ،کنم که در طول تاریخ اسالمست و من اعتراف و اقرار میااسالم حفظ نشده

یا در اعتقاد و یا در عمل. و ازجمله  ؛استایمان نهفته حقیقتِ آن در رازاست و تحقق پیدا نكرده ،کامل

م قرار آماده و تهیه شود و تحت بیرق اسال ،ه برای جهاد در راه خداه و عُدّداشتن ایمان است که عِدّ

طور که همان .نصرت الهی تحقق پیدا خواهد کرد ،که در این صورت ،ایگونه شائبهبدون هیچ ،گیرند

بردارند، از مسیر ایمان خارج  )ص( در زمان جنگ، دست از اطاعت پیامبر ،اگر افرادی به طمع غنیمت

اش ان از مسیر واقعیطور هم اگر مسیر تاریخ مسلمانهمان ،انداند و سبب تسلط کفار گردیدهشده

ها جاری زمان ۀالهی حق است و در هم ۀوعد گرنهو ،خاطر عملكرد مؤمنین استمنحرف شده باشد، به

 (783-782 ،1415 ،)سید قطب «است.

 هستند.به دستورات الهی راجع دو دسته روایتْ ره ،نظر سید قطباز  ،طور که روشن استهمان

افتادن از  یا توجه به کثرت و دور )ص( ، عدم پیروی از پیامبردر احد ،طور که به طمع غنیمتهمان

و در  اناناگر حقیقت ایمان در نفو  مسلم ،استن شدهاناسبب شكست مسلم ،در حنین ،ایمان واقعی

قطعاً پیروزی  ،مسیر احكام الهی را دنبال کنند ،حرکات اجتماعی ۀها در همها مستقر شود و آنآن تحیا

 که سببِ ،سید قطب اجتماعیِ این تحلیلِ .ناپذیر استتخلف الهیْ ۀکه وعد ،از آن مؤمنین است

از نظر شود، میآمدن و عزلت در درون و عودت به ایمان واقعی و پایبندی به موازین الهی  خود هب

 حائز اهمیت فراوان است. ،تربیتی

 

 المللاز نظر حقوق بین 

 ،المللیهای بینالمللی و نیز حقوق سازمانقوق معاهدات بینویژه در مبحث حهب ،المللاز نظر حقوق بین

کردیم که تعبیر تواند محل استدالل و احتجاج قرار گیرد. ایناین موضوع مورد بررسی است و می
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خاطر آن است که اصواًل امروز وضعیت حاکم بر حقوق به «تواند محل استدالل قرار گیردمی»

المللی و مبانی، مسائل و موضوعات المللی، عرف بینهای بینمللی، سازمانالالملل، معاهدات بینبین

ن و انانحوی است که میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی و نیز مسلمبه ،المللحقوق بین

اما اصول و قواعدی کلی وجود دارند که از آن اصول و قواعد کلی  نیست،تفكیک قائل به ن اناغیرمسلم

مانند اصل برابری و اصل استقالل کشورها و حق تعیین سرنوشت  ،ن بحث استفاده کردتوان در ایمی

 .حمایت از حقوق بشر و استمرار آن بودنِ  ها و آمرهملت

 

 بررسی

 ،کشورها ۀهم ،استدر منشور ملل متحد تصریح شده ،عنوان اصلکه به ،1برابری کشورها لطبق اص

برابر و مساوی  ،از نظر حقوق ،یكدیگر دربرابرِ  ،... شان ورغم نوع حكومت، نوع دین، نوع ملیتعلی

تواند کشوری اسالمی را مورد تعدی، ظلم، تسلط، کشور غیراسالمی نمی ،هستند. طبیعتاً طبق این اصل

طبق اصل برابری  ،به کشور اسالمی و مسلمانانسلطه و استكبار قرار دهد و هرگونه ظلم و تعدی نسبت

کشور است. المللی خویش را فراهم ساختهکننده موجبات مسئولیت بینکشور ظلممنفی است و  ،کشورها

استعمار قرار دهد و کشور اسالمی در اعالم  یا تواند کشور اسالمی را مورد ستم، تجاوزغیراسالمی نمی

لل منشور م 51 ۀتواند طبق ماداز حق ذاتی برخوردار است و در این زمینه می ،تمامیت ارضی و استقالل

به کشور اسالمی هم حق تعدی و تجاوز و ظلم نسبت درمقابلْ .داشته باشد 2از خود دفاع مشروع ،متحد

ن و کشور انابه حقوق غیرمسلمکشور غیراسالمی ندارد و طبق اصل برابری باید از هرگونه تعدی نسبت

ها باید چگونه باشد سایر کشور کشور اسالمی در قبالِ که موضعِ. البته اینکندغیراسالمی خودداری 

آمیز است و زندگی اصل بر روابط مسالمت ،اما در اسالم ،طلبدمبحثی است که بررسی مستقل می

بر صلح و هدایت  ،چراکه اصل در روابط میان کشورها ،آمیز مورد پذیرش اسالم استمسالمت

 هاست.آن

در منشور ملل متحد مورد  الملل است کهدیگر اصول کلی حقوق بین ازنیز اصل استقالل کشورها 

کشور هرچند در منشور به استقالل سیاسی تصریح شده است.  ،است. طبق این اصلتصریح قرار گرفته

                                                           
علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر  ،ید به زور یا استفاده از آناز تهد ،المللی خوداعضا در روابط بین ۀکلی»دارد: یم منشور مقرر 2 ۀماد 4 بند (1

 «د نمود.نکشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواه
2) Self Defense 
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...  اقتصادی و ،مختلف سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی، علمی یعام است و شامل انحا اصل استقاللْ

یت ارضی و استقالل یک کشور دیگر تواند تمامهیچ کشوری نمی ،نمتیقّصورت قدرِهاما ب شود،می

موجبات نقض صلح و امنیت  ،صورت )شامل کشورهای اسالمی( مورد خدشه قرار دهد. در غیر این را

 حاکمیتِ سال نقضِ 60بیش از  مستمرِ  و شاهد نقض آشكار هاست. امروزالمللی را فراهم ساختهبین

 مستقلِ  کشورِ استقاللِ اصلِ نقضِ بِغاص گر هستیم و این رژیمِفلسطین توسط اسرائیل اشغال

است. مشابه همین کردهکودکان، زنان، بیماران و ساکنان اصلی فلسطین  کردنِ فلسطین اقدام به آواره

درحال وقوع است. در  ،های تجاوزگرازسوی دولت ،یمن و در عراق، سوریه، افغانستان هوضعیت امروز

 جلوِ  ،صورت واقعی و مؤثرهت که شورای امنیت نتوانسته بروشن اس ،صورت آشكار و واضحهب ،این موارد

آمیز در نقض این اصول را ازسوی برخی کشورها یا رژیم غاصب بگیرد و رفتاری دوگانه و تبعیض

 است.از خود بروز داده ،اجرای اهداف منشورملل متحد

است. در این رفتهمورد تصریح قرار گ ،نیز در منشور ملل متحد1ها)اصل( تعیین سرنوشت ملت حق

 ]...[ مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:»گوید: منشور می 1 ،مادۀزمینه

)برابری( حقوق و حق تعیین  برمبنای احترام به اصل تساوی ،در بین ملل ،توسعه در روابط دوستانه (2

 2«برای تحكیم صلح جهانی. ،)خودمختاری ملل( و انجام سایر اقدامات مقتضی هاسرنوشت ملت

بدون تمایز از  ،برای همگان ،یسهای اسااحترام به حقوق بشر و آزادیبه  ،1 مادۀ 3 همچنین در بند

 است.تصریح شده ،د، جنس، زبان یا مذهباحیث نژ

اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی جزو قواعد » ،برخی از حقوقدانان نظرِبه

 (282، 1383)فلسفی، . «ودشالمللی محسوب میبین ۀآمر

هر »است: صورت تعریف شدهقاعدۀ آمره بدین ،وین 1969 کنوانسیون حقوق معاهدات 53 ۀدر ماد

باطل است.  در تعارض باشد ،عام المللِحقوق بینآمرۀ با یكی از قواعد  ،ای که در زمان انعقادمعاهده

ها، در المللی دولتبین ۀای است که جامعاعدهعام از نظر این معاهده، ق المللِحقوق بین ۀقاعدۀ آمر

 ۀتواند جز با قاعدگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمیای که هیچخود، آن را در حد قاعدهمجموعِ 

 «.استپذیرفته و مورد شناسایی قرار داده ،الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابدجدید حقوق بین

 (282 ،1383)فلسفی،

                                                           
1) Self Determination 

 «آن قرار دارد. یاعضا ۀ)برابری( حاکمیت کلی ل تساویسازمان برمبنای اص»دارد: مقرر می نیز منشور ملل متحد 2 ادۀم 1 بند (2
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با  ،قواعد آمرهی ها نیز در تكوین و سپس اجرااند و آنالمللیبین ۀرهای اسالمی جزو این جامعکشو 

ای است که به قاعدۀ آمره قاعده ،. بنابراین با عنایت به تعریف یادشدههستندالمللی هماهنگ بین ۀجامع

که  نحوی پذیرفته شدهدرکل به ،المللیبین ۀجامع یاست که ازسوی اعضاآن درجه از اهمیت رسیده

ت قاعدۀ آمره دارای وصف عمومیت و کلیّ ،تغییر است. با این توجهمشابه با خود قابل ۀشخصاً با قاعدم

 ۀقرار گیرد. کشورهای اسالمی جزو این جامعتصویب المللی باید مورد بین ۀجامع یاست و ازسوی اعضا

کت دارند. این مشارکت در چارچوب رعایت قواعد قواعد آمره مشار یاند و در تكوین و اجراالمللیبین

 پذیرد.صورت می ،ازجمله قاعدۀ نفی سبیل ،قرآنی

 

 گیرینتیجه

لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ  و» ۀشریف ۀبه آیراجع ،از آنچه گذشت دریافتیم که در تفاسیر شیعه و اهل سنت

که نفی سبیل مربوط است به یكی این :تفسیر وجود دارددو  ،و قاعدۀ نفی سبیل «عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً

به معنای پیروزی  ،که نفی تسلط مربوط به همین دنیاست و نفی سبیل در این دنیاآخرت و دیگری این

ناپذیر است الهی تخلف ۀدرصورت پایبندی به اصول ایمان واقعی است. وعد ،نان بر کفار و منافقامؤمن

دارای آثار تربیتی ، )ص( گردد. پایبندی به ایمان و اطاعت از رسولن ختم میو عاقبت امر به نفع مؤمنی

در هر زمان و مكان متفاوت است. نفی سبیل  انان،فراوانی است. انواع تسلط کفار بر مسلم و اجتماعیِ

اصل برابری، استقالل و حق تعیین سرنوشت و اقرار  ۀمصداقاً یكی از موارد نفی تجاوز و تعدی و الزم

شود و تكوین قاعدۀ آمره ن و کشورهای اسالمی ترجمه میاناها در میان مسلمه حقوق بنیادین انسانب

نفی هرگونه ظلم و تجاوز ازسوی  ۀدربردارند ،متشكل از کشورهای اسالمی المللیِبین ۀدر جامع

انی نفی ظلم در معاصر با مب المللِحقوق بین مشترکِ ن است و این منطقِانان و کفار بر مسلمامستكبر

 ۀالمللی نیز قاعدۀ نفی سبیل بر سایر ادلبین ۀشود. در عرصنفی سبیل تلقی می ۀذیل آی ،قرآن کریم

 .نان مقدم استآو بر دارد حكومت  ،اولیه
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