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Relation between Nafy-e-Sabil (Denial of Rule of Infidels) rule and
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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-eSabil 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.
Keywords: Nafy-e-Sabil (denial of rule of infidels), international jus
cognes, Islamic rights, governance, entrance.
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چکیده
قاعدۀ نفی سبیل از ذیل آیۀ  141سورۀ نساء مستفاد میگردد« :وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ
سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبتبه اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود ».مسئلۀ این تحقیق آن
است که درصورت تعارض میان قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،کدام یک مقدم است؟ قاعدۀ
ی کشورها در حدی است که غیرقابلتغییر است و تنها با قاعدۀ آمرۀ
آمرۀ بینالمللیِ مبیّنِ توافقِ جمع ِ
بینالمللیای با همان «عمومیت» و «کلیت» میتوان آن را تغییر داد .در صورتی که قاعدۀ آمرۀ
بینالمللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد ،تنافیای با قاعدۀ
نفی سبیل ندارد ،اما در صورتی که مبنای قاعدۀ آمره تنها عرف عقال یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد،
ممكن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد .در این پژوهش ،احتماالت ورود ،حكومت،
تخصیص یا تخصص میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی مورد بررسی قرار گرفتهاند و تقدمِ
قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،در هر صورت ،از منظر کشور اسالمی ،مورد تأکید قرار
گرفتهاست.
واژگان کلیدی :قاعدۀ نفی سبیل ،قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،حقوق اسالم ،حكومت ،ورود

 1عضو هیئت علمی و استادیار ،گروه فقه ومبانی حقوق اسالمی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه قم ،قم
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مقدمه
فقهای اسالم در بسیاری از موارد ،به قاعدهای در فقه استناد میکنند که به قاعدۀ نفی سبیل معروف
است .مضمون قاعده آن است که در هیچ موردی ،قانون نباید موجبِ سلطۀ کافر بر مسلمان شود.
ازسوی دیگر ،در زمان حاضر ،خردمندان عالم برای ادارۀ دنیای امروز ،قوانینی وضع کردهاند که ازجملۀ
آنها ،اصل برابری دولتها ،اصل استقالل کشورها ،اصل تعیین سرنوشت ملتها و  ...است .سؤال این
است که ما ،بهعنوان یک مسلمان ،ازسویی نباید به هیچ عنوان ،تحت سلطۀ کفار قرار بگیریم و ازسوی
دیگر ،به استناد قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،ملزم هستیم اصل برابری را رعایت کنیم .آیا میان قاعدۀ نفی
سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی تضادی وجود دارد؟ چگونه میان این قواعد هماهنگی و تطابق برقرار
کنیم؟ اینکه چه رابطهای میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی وجود دارد باید مورد بررسی و
تحلیل فقهی ـ تفسیری قرار گیرد.
در عرصۀ حقوق داخلی ،در صورتی که معامله با کفار سبب تسلط آنان بر مؤمنین شود ،این معامله
باطل است و بهدلیل نامشروع بودنِ جهتِ معامله ،اساساً دارای آثار حقوقی نیست (مادۀ  190قانون
مدنی) .از گذشته ،کافران در پی تسلط بر مؤمنین و جان ،مال ،نوامیس و قلمرو حاکمیتی سرزمینهای
آنان بودهاند .عوامل متعددی سبب شدهاند که امروز در قسمتهای مختلفی از جهان ،ازجمله خاورمیانه،
مسلمانان با اوضاع اسفبار و نا امنی روبهرو شوند .صرفنظر از بررسی سیاسی ،حقوقی و اجتماعی این
موضوع ،در این مقاله ،بهدنبال بررسیِ فقهیِ مبانیِ نفی سبیل در آیۀ فوقاإلشعار هستیم .کشورهای
اسالمی امروز از توانمندیها ،استعدادها و قابلیتهای گوناگونی بهرهمندند و در کنار عنصرِ مهمِ ایمان
به خدا و اعتقادات راسخ ،پیشرفت علم و تكنولوژیْ امكان دفاع و تفوق آنان بر کفار را بیش از پیش
فراهم ساختهاست .مسئلۀ تحقیق این است که آیا نفی سبیل کفار بر مسلمین ،اختصاص به همین دنیا
دارد و یا مربوط به آخرت است؟ در صورتی که قاعدۀ نفی سبیل را منحصر به آخرت بدانیم ،چگونه
میتوانیم از وظایف و تكالیف مؤمنین در این دنیا سخن بگوییم؟ نفی سبیل موضوعی است قرآنی و
غیرقابلاغماض .ازاینرو باید جواب این پرسش اصلی داده شود که میان قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ آمرۀ
بینالمللیِ مذکور در کنوانسیون  1969وین و در مباحث حقوق بینالملل ،از منظر مطالعۀ تطبیقی ،چه
نسبتی وجود دارد؟
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واژهشناسی

نفی سبیل :برگرفته از قاعدۀ نفی سبیل است .کلمۀ «سبیل» به معنای تسلط است .آیۀ  141سورۀ نساء
میفرماید« :وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِ ْلكَافِرِینَ عَلَى ا ْلمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبتبه اهل ایمان
راه تسلط باز نخواهد بود( ».الهی قمشهای)201 ،1377 ،
قواعد فقهی :به قواعدی اطالق میشود که در ابواب مختلف فقهی ،مورد استفاده قرار میگیرند .این
قواعدْ عام و کلیاند و در استنباط احكام شرعی ،قابل استدالل و تمسک هستند ،قواعدی مانند قاعدۀ
ضرر ،قاعدۀ نفی عسروحرج و ( ...بجنوردی.)10 ،1430 ،
قاعدۀ آمرۀ بینالمللی :در مادۀ  53کنوانسیون حقوق معاهدات بینالمللی  1969وین ،قاعدۀ آمرۀ
بینالمللی به این صورت تعریف شدهاست« :هر معاهدهای که در زمان انعقاد ،با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق
بینالملل عام در تعارض باشد باطل است .از نظر این عهدنامه ،قاعدۀ آمرۀ حقوق بینالملل عام
قاعدهای است که ازسوی جامعۀ بینالمللی کشورها ،در مجموع آن ،بهعنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که
تنها بهوسیلۀ یک قاعدۀ جدید حقوق بینالملل عام ،با همان ویژگی ،قابلتغییر باشد پذیرفته و بهرسمیت
شناخته شدهاست».
اصطالحات :حكومت به معنای سیطرۀ یک دلیل بر دلیل دیگر است ،به حسب لسان .ورود به معنای
خروج از موضوع به نفس تعبد است ،بدون خروج تكوینی .تخصیص به معنی خروج دلیل خاص از دایرۀ
عام و تخصص به معنی خروج از عام بهنحو خروجِ تكوینی است (مظفر)206 ،1394 ،
 )1بررسی حکومت قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی

در صورتی که ارتباط قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی حكومت باشد ،خروج قاعدۀ آمرۀ
بینالمللی از قاعدۀ نفی سبیل بهمنزلۀ تخصص خواهد بود ،به این صورت که مفاد یک دلیل خاص
منافی با دلیل عام خواهد داشت ،اما سلب حكم عام از خاص بنابر بنای عقال است .خروج در حكومت،
خروج حقیقی نیست ،بلكه تنزیلی است .در مانحنفیه باید بگوییم حكومتِ قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ
آمره ،بهنحو تنزیلی است و تا قاعدۀ نفی سبیل وجود داشته باشد ،جهتی برای قاعدۀ آمرۀ بینالمللی
پیش نخواهد آمد.
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 )2بررسی ورود قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی
ورود مانند تخصص است و خروجش خروجی از است از لسان دلیل ،بهنحو خروج حقیقی ،مانند خروج
جاهل از عموم علما ،که تخصصا خارج میشود .این موضوع در صورتی در بحث تعارض قاعدۀ آمرۀ
بینالمللی با قاعدۀ نفی سبیل معنی پیدا میکند که قاعدۀ آمرۀ بینالمللی را ماهیتاً خارج از قاعدۀ نفی
سبیل بدانیم که درواقع همینگونه است ،زیرا قاعدۀ آمرۀ بینالمللی از نظر ماهیت و مصداق ،ارتباطی با
قاعدۀ نفی سبیل ندارد .پس تخصصاً از آن خارج است.
تأمل :آنچه درباب حكومت و ورود ،درمورد مباحث اصولی بیان شدهاست مفرغعنهِ آنها این است که
دو دلیلِ عام وخاص یا متعارض داشته باشیم و کیفیت استدالل به مفاد آن دو دلیل را بررسی کنیم و
شباهت حكومت و تخصیص یا ورود و تخصیص را مورد بررسی قرار دهیم .اما مسئلۀ اصلی دراین
پژوهش آن است که آیا اصوالً میتوان تعارض قاعدۀ نفی سبیل را با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی از باب
«دلیالن متعارضان» دانست؟ در جواب این پرسش ،دو فرضیه قابلتصور است:
فرضیۀ اول :اینکه قاعدۀ آمرۀ بینالمللی منطبق با مبانی شرعی و هماهنگ با دالیل شرعی باشد .در
این صورت ممكن است کیفیت استدالل به قاعدۀ آمرۀ بینالمللی را در مقایسه با قاعدۀ نفی سبیل
بررسی کرد و حكومت یا ورودِ یكی بر دیگری را بررسی نمود.
فرضیۀ دوم :مفاد قاعدۀ آمرۀ بینالمللیِ برگرفته از توافق جمعیِ دولتها ،ازجمله کشورهای اسالمی ،یا
عرف مسلّم عقالی عالم ،ازجمله عرف متشرعین باشد .در این صورت ،جای تأمل و بررسی است که آیا
اصوالً میتوان چنین قاعدۀ آمرۀ بینالمللیای را بهعنوان دلیل و در حدِ دلیلِ شرعی قرار داد تا بتواند با
دلیلِ مهم و نصِ شرعیِ دیگری ،نظیر قاعدۀ نفی سبیل ،تزاحم یا تعارض داشته باشد؟ که در این
صورت ،اصوالً جواب منفی خواهد بود.
پس قوام و استواریِ قاعدۀ آمرۀ بینالمللی ،بهعنوان «دلیل و حجت شرعی» ،اصل و مبنایی است که
قبل از تعارض احتمالی اش با قاعدۀ نفی سبیل باید مورد پژوهش و مداقه قرار گیرد .بهنظر میرسد
مسیری که امروزه برای تحقق مهمترین مفاهیم حقوق بینالملل ،مانند صلح بینالمللی و امنیت
بینالمللی طی میشود ،بیش از آنکه بهدنبال تحقق اصول و مبانی و حجت شرعی باشد ،بهدنبال توجه
به وضعیت فعلی جهان و شرایط حاکم بر روابط میان کشورهای مختلف است.
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بررسی
در صورتی که میان قاعدۀ آمرۀ بینالمللی و قاعدۀ نفی سبیل تعارضی واقع شود ،باید دید که مبنای
تكوین قاعدۀ آمرۀ بینالمللی چیست؟ آیا دارای حجیت شرعی هست یا خیر؟ در صورتی که مبنای قوام
قاعدۀ آمرۀ بینالمللی با با مبانی شرعی و اصول شرعی هماهنگ باشد و «دلیل» شناخته شود ،از نظر
محتوی مباحث ،تخصیص و تخصص و حكومت و ورود قابل طرح و بررسی خواهند بود .اما در صورتی
که مبنای تكوین قاعدۀ آمرۀ بینالمللی تنها «عرف و عقال» و «توافق جمعی کشورهای مختلف» باشد
و التزامی مبنی بر هماهنگی با اصول و موازین و مبانی شرعی ،در تكوین قاعدۀ آمرۀ بینالمللی
مالحظه نشود ،قاعدۀ آمره ،هرچند بینالمللی باشد ،فاقد وصف «دلیل» یا «حجیت شرعی» است و از
تعارض با قاعدۀ نفی سبیل ،موضوعاً و تخصصاً خارج است و اصوالً نمیتواند بهعنوان «دلیل» ،در کنار
سایر ادلۀ شرعی مورد بررسی قرار گیرد .کشورهای اسالمی در تحقق قاعدۀ آمرۀ بینالمللی میبایست
به اصول و مبانی شرعی توجه کنند .هرگونه قاعدۀ آمرۀ بینالمللیای که با اصول و مبانی و قواعد
شرعی ،ازجمله قاعدۀ نفی سبیل ،هماهنگ نباشد فاقد وجاهت شرعی است .مفاهیم مهمی مانند
«صلح» و «امنیت» ،که با ارکان حكومت اسالمی در ارتباط هستند ،دارای اهمیتی اساسیاند و برای
استمرار حكومت اسالمی ،باید از عناوین اولیه ،ثانویه و احكام حكومتی ،در تفسیر و تحقیق آنها بهره
گرفت .ازاینرو قاعدۀ آمرۀ بینالمللی در صورتی به معنای واقعی کلمه« ،بینالمللی» خواهد بود که نظر
منطبق با مبانی دینیِ کشورهای اسالمی را دربر داشته باشد .در این صورت ،قاعدۀ آمرۀ بینالمللی
دارای مالک و حجیت شرعی خواهد بود.
 )3صورتهای تعارض قاعدۀ آمرۀ بینالمللی با قاعدۀ نفی سبیل

 )1قاعدۀ آمره عام باشد و قاعدۀ نفی سبیل خاص ،مانند آنکه اگر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی در مباحث
پیرامون ازدواج حكم کند که ازدواج زن و مرد در همۀ موارد جایز است و قاعدۀ نفی سبیل بهصورت
خاص حكم کند که ازدواج مسلمه با غیرمسلم جایز نیست ،در این صورت ،قاعدۀ نفی سبیل مخصّصِ
قاعدۀ آمرۀ عام است .این موضوع از نظر فقهی قابل دفاع است و مبانی فقهی ،تفسیری و اصولی از آن
دفاع میکنند ،مثالً جهانیسازیِ تجارت ،درصورت آمرانه شدن ،با بطالن قرارداد بیع خمر ،در تعارض
قرار میگیرد.
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 )2قاعدۀ آمره عام باشد و قاعدۀ نفی سبیل نیز عام .اگر قاعدۀ آمره تجارت آزاد را بهصورت عام الزام
کند و ازسوی دیگر ،طبق قاعدۀ نفی سبیل ،مسلمانان از هرگونه تجارت با غیرمسلمانان (کفار) (که
سبب تسلط کفار بر آنان شود) منع شده باشند ،قاعدۀ آمره از نظر کشور اسالمی نمیتواند مورد استناد
قرار گیرد .اما این موضوع ،که آیا قاعدۀ نفی سبیل ناسخ قاعدۀ آمرۀ بینالمللی است یا خیر ،به این
بحث بر میگردد که آیا اساساً قاعدۀ آمرۀ بینالمللی میتواند در مقابل و در عرضِ قاعدۀ نفی سبیل،
بهعنوان دلیل و حجت ،مورد استناد قرار گیرد یا خیر؟ این موضوع را در بحث خروج
موضوعی (تخصصی) بررسی خواهیم کرد ،مانند تساوی حقوق زن و مرد (ولو کافر) از هر جهت ،مذکور
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،که با مبانی فقهی و نصوص شرعیِ ممنوعیت ارث بردنِ کافر ،در
تعارض قرار میگیرد.
 )3قاعدۀ آمره خاص باشد و قاعدۀ نفی سبیل عام ،مانند آنکه نوع ویژهای از تجارت مسلمان با
غیرمسلمانْ قاعدۀ آمره شود ،در حالی که قاعدۀ نفی سبیل ،بهصورت عام ،ناسخ آن قاعدۀ آمرۀ
بینالمللی خواهد بود .بحث فسخ یا بطالن در این زمینه قابلتوجه است ،مانند دفاع از سلمان رشدی،
به بهانۀ دفاع از حقوق بشر و تعارض با فتوای حضرت امام  ،مبنی بر لزوم اعدام وی.
 )4قاعدۀ آمره خاص باشد و قاعدۀ نفی سبیل نیز خاص ،مانند آنکه قاعدۀ آمرۀ خاصْ ازدواج مسلمه با
غیرمسلم را جایز شمرد و دولت مربوطه را مكلف کند که این ازدواج را بهثبت برساند ،در حالی که
قاعدۀ نفی سبیل ازدواج مسله با غیرمسلم را جایز نمیشمرد .در اینجا ،قاعدۀ نفی سبیل ناسخ قاعدۀ
آمره خاص قرار خواهد گرفت .این موضوع از نظر قواعد اصولی و فقهی صحیح است و از نظر مقررات
بین المللی باید مورد بررسی قرار گیرد .موضوع به تعارض یا تراجیح و تعارض دو قاعده مرتبط میشود.
ال
تأمل :بطالن یا فسخ قاعدۀ آمره توسط قاعدۀ نفی سبیل ،درصورت تعارض یا بالعكس :هرچند اصو ً
صورتهای چهارگانۀ نسخ ضمنی در مباحث حقوقی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما بهدلیل آنکه
درصورت تعارض قاعدۀ آمره با نفی سبیل ،قاعدۀ آمره فاقد حجیت شرعی خواهد بود ،تعبیر به
«بطالن» قاعدۀ آمرۀ متعارض با قاعدۀ نفی سبیل ،تعبیری دقیقتر و مطابق معیارهای فقهی و اصولی
است.
حكومت :مرحوم مظفر مینویسد« :آنچه که از مقصودِ آنها از حكومت میفهمیم این است که یكی از
دو دلیل بر دیگری سیطره پیدا کند از ناحیۀ ادائیه .پس تقدیم یک دلیل بر دیگری ،از ناحیۀ سند و یا از
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ناحیۀ حجیت نیست ،بلكه هر دو دلیل حجیت دارند ،همدیگر را تكذیب نمیکنند و متعارض هم نیستند،
بلكه مقدم کردنِ یک دلیل بر دیگری از ناحیۀ ادائیه ،بهحسب لسان آنهاست ،اما نه از جهت تخصیص
و نه از جهت ورود ،زیرا در تخصیص ،دلیل خاصْ منافیِ دلیل عام است و بنابر بنای عقال ،به خاص
عمل میشود .پس تخصیصْ حكم به سلبِ حكمِ عام از خاص است .اما حكومت [در بعضی مواردش]
مثل تخصیص است در نتیجه ،از جهت خروج مدلولِ یكی از دو دلیل از عمومِ مدلول دیگری .لكن فرق
در کیفیت اخراج است ،زیرا در تخصیص ،اخراجْ اخراجِ حقیقی است ،در حالی که در حكومت ،اخراجْ
اخراجِ تنزیلی است [پس ظهوری برای عموم در شمولش باقی نمیماند]( ».مظفر )204 ،1394 ،یعنی
در بحث ما ،لسانِ دلیل حاکم (که همان قاعدۀ نفی سبیل است) تحدیدِ موضوعِ دلیلِ محكوم یا محمول
است (که همان قاعدۀ آمره است).
ورود« :ورود مانند تخصص است در نتیجه ،زیرا ورود و تخصص خروجشی و بالدلیل از موضوع دلیل
دیگری است .خروج حقیقی لكن با این تفاوت که خروج در تخصص ،خروج تكوینی است ،مثل خروج
جاهل از موضوع «أکرم العلماء» است ،زیرا جاهل از عموم علما ،تخصصاً خارج است .اما در ورود ،خروج
از موضوع به نفس تعبد از شارع است ،بدون خروج تكوینی .پس دلیل دال تعبداً وارد بر دلیل مثبِتِ
حكم موضوعه است ،مانند اماره ،که وارد بر اصول عقلی برائت و احتیاط است( ».مظفر )206 ،1394 ،در
صورتی که (در مانحن فیه) قائم به ورود قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی شویم باید دلیل نفی
سبیل را تعبدا [و نه تكوینا] وارد بر دلیل قاعدۀ آمرۀ بینالمللی بدانیم( .مظفر ،1394 ،ص )2 .4
 )4بررسی موضوع در تفاسیر شیعه

قرآن کریم در این زمینه میفرماید« :الَّذینَ یتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ کانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِـنَ اللَّـهِ قـالُوا أَلَـمْ نَكُـنْ
مَعَكُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْكافِرینَ نَصیبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ یحْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ
الْقِیامَۀِ وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً؛ منافقان آنانی هستند که نگـران و مراقـب حـال
شمایند که چنانچه برای شما فتح و پیروزی پیش آید ،برای اخذ غنیمت گوینـد" :نـه آخـر مـا بـا شـما
بودیم؟" و اگر کافران را فاتح و بهرهمند بینند ،به آنها گویند" :نه ما شما را به اسـرار مسـلمانان آگـاه
کردیم و شما را از آسیب مومنان نگهداری نمودیم؟" پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حكم کند
و هیچگاه برای کافران نسبتبه اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود( ».الهی قمشهای)201 ،1377 ،
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در این قسمت از تحقیق الزم است عبارات المیزان و سایر تفاسیر را در ذیل این آیۀ شریفه (قاعدۀ نفی
سبیل) بررسی کنیم.
عالمه طباطبایی قائل است« :اینکه خداوند فرمود "خداوند میان شما در روز قیامت حكم خواهد کرد و
هرگز برای کافرین بر مؤمنین تسلط و سلطه قرار ندادهاست" خطاب مؤمنین است ،هرچند به منـافقین
نیز سرایت میکند و نیز همۀ کافرین .و اما معنای "لن یجعل اللّٰه" این است که حكـم در آن زمـان
برای مؤمنین بر ضرر کافرین است و عكس آن ابداً صادق نیست .در این تعبیر ،ناامیدی و یـأ

بـرای

منافقین وجود دارد ،غلبه برای مؤمنین برعلیه کافرین است .البته ممكن است نفی سبیل در هر دو نشأ،
یعنی دنیا و آخرت باشد ،بدین معنی که به اذن الهی ،مؤمنین دائماً غلبه دارند تا مـادامی کـه بـه لـوازم
ایمانشـان التــزام دارنـد ،چراکــه خداونـد فرمــود" :سسـت نشــوید و غـم مخوریــد در حـالی کــه شــما
بلندمرتبهترینِ ملل دنیا هستید ،اگر در ایمان خود پابرجا باشید ".پس شـرط پیـروزی بـر سـایر ملـل و
برتری ما استقامت در ایمان است .هر زمان که مؤمنین دست از ایمـان بكشـند ،همـان روز روز سـقوط
آنها است( ».طباطبایی ج  3ص )116
صاحب تبیان مینویسد« :اینکه خداوند فرمود [که] میان شما در روز قیامت حكم خواهد کرد ،اخباری
است ازسوی خداوند متعال ،که میان خالئق در روز قیامت حكم خواهد کرد و میان خالئق داوری
خواهد نمود و پیروزی و نصرت ازآنِ مؤمنین است .و اینکه فرمود "خداوند برای کافرین ،علیه مؤمنین،
سبیل و تسلط قرار ندادهاست" منظور تسلط و سلطه با قهر و غلبه است .اگر این نفی سلطه را درمورد
دنیا حمل کنیم ،در آن صورت ممكن است حمل شود بر اینکه خداوند برای کافران ،به ضرر مؤمنین،
تسلطی که بدون حجت شرعی و دلیل باشد قرار ندادهاست .هرچند امكانپذیر است که آنها [= کفار]
بر مؤمنین ،در این دنیا تسلط پیدا کنند ،اما مؤمنین با دلیل و حجت میتوانند بر کافران تسلط پیدا کنند.
تأویل اول ،یعنی نفی تسلط کفار با قهر و غلبه بر مؤمنین را حضرت علی (ع) و نیز سدّی و ابومالک و
ابنعبا

بیان کردهاند .و سدّی گفتهاست سبیل در اینجا ،همان حجت است .زجاج و جبائی احتمال

دوم [= حجت] را بیان کردهاند و جبائی گفته است که اگر آیه را بر غلبه حمل کنیم ،همچنین صحیح
است ،زیرا غلبۀ کفار بر مؤمنین ،از چیزهایی نیست که خداوند اراده کردهاست ،زیرا این امرِ قبیحی است
که کفار بر مؤمنین غلبه پیدا کنند .اما غلبۀ مؤمنین بر کفار ،حَسَن است و اطاعت است و منسوب به
خداوند متعال میشود( ».طوسی)364 ،460 ،

9

فصلنامۀ اندیشۀ حقوقی ،سال دوم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 1400

 )1-4بررسی انواع تسلط

روشن است که امروزه کفار برای تحقق قهر و غلبه و تسلط و سلطه بر مسلمانان ممكن است از
هرگونه ابزار و ادوات جنگی و روشهای غیرمعقول و غیرانسانی استفاده کنند ،مانند سالحهای
هستهای ،شیمیایی ،میكروبی و  . ...ازاینرو نظر بر آن است که تولید ،نگهداری و کاربرد سالحهای
هستهای و سالحهای کشتارجمعی امری ناپسند ،غیرعقالنی و نامشروع است و جهان باید بهسمتِ خلعِ
سالح و عاری شدن از سالح هستهای و سالحهای کشتارجمعی حرکت کند .امروزه متأسفانه کفار بر
انواع سالحهای مخرب ،برای قهر و غلبه بر مؤمنین تسلط پیدا کردهاند و در بسیاری از کشورهای
اسالمی در خاورمیانه ،مانند عراق ،افغانستان ،سوریه و یمن ،از این وسایل استفاده کردهاند یا میکنند.
در تفسیر صافی میخوانیم« :نفی سبیل و سلطۀ کافران بر مؤمنان ،بدون حجت و داللت است؛ یعنی
آنان نباید بر مؤمنین غلبه پیدا کنند و اگر این امكان را فراهم ساختند ،کارشان نامشروع است و دلیل و
حجت بر این کار ندارند( ».فیض کاشانی)475-474 ،1091 ،
 )2-4بررسی موضوع در روایات

در کتاب عیون ،از امام رضا (ع) نقل شدهاست که فردی به حضرت عرض کرد« :در سوای کوفه قومی
هستند که فكر میکنند بر پیامبر (ص) هیچ سهوی واقع نشدهاست ».حضرت رضا (ع) فرمودند« :آنان
دروغ گفتهاند .خداوند آنان را لعنت کند .آنکه سهو نمیکند ذات باریتعالی است ،که جز او خدایی
نیست ».گفته شد« :در میان این قوم ،کسانی هستند که فكر میکنند که حضرت امام حسین (ع)
بهشهادت نرسیدهاست و آن شبههای که حنظلۀبن سعد شامی القا کردهاست را گفتهاند مبنی بر اینکه
امام حسین (ع) به آسمان رفت ،همانطور که حضرت عیسیبن مریم (ع) به آسمان رفت و آنها به آیۀ
نفی سبیل استناد و احتجاج کردهاند ».حضرت رضا (ع) فرمودند« :آنان نیز دروغ گفتهاند .غضب خدا و
لعنت خدا بر آنان باد! آنان با این دروغ ،به پیامبر (ص) کافر شدند ،زیرا پیامبر (ص) در اخبارش فرمود
که امام حسین (ع) بهزودی بهشهادت خواهد رسید و به خدا قسم که حسینبن علی (ع) بهشهادت رسید
و هرکس از حسینبن علی (ع) بهرهای به او رسیده بود بهقتل رسید و امام حسین (ع) بهشهادت رسیده
و از ما اهلبیت (ع) نیست ،مگر اینکه بهشهادت میرسد و من نیز به خدا قسم بهشهادت خواهم رسید،
بهدست انسانهای ستمکار ،در زمانی که مشخص شدهاست .این را پیامبر (ص) به من ،ازسوی حضرت
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جبرئیل خبر دادهاست ازسوی خداوند ،رب عالمیان .و اما قول خداوند متعال ،که فرمود «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» ،در واقع گفتهاست که خداوند برای کافر ،برعلیه مؤمن ،حجت و دلیل
برای تسلط و سلطه قرار ندادهاست و این را خداوند از کفاری که پیامبران را کشتهاند ،از روی غیرحق و
باطل خبر دادهاست؛ یعنی قتل انبیا توسط کفار اتفاق افتادهاست .اما این از روی حجت و دلیل
نبودهاست و خداوند برای کفار ،به ضرر انبیا ،سبیل و سلطه ازطریق حجت و دلیل قرار ندادهاست .پس
قتل اتفاق افتادهاست ،اما بدون دلیل شرعی و حجت .یعنی خداوند نخواستهاست و اراده نكردهاست و
دلیل و حجت بر قتل انبیا توسط کفار قرار ندادهاست .در دستگاه عدالت الهی ،قتل انبیا و امامان توسط
کفار بی پاسخ نخواهد ماند .آنان ،بدون دلیل شرعی و بدون اراده و مشیت الهی ،دست به قتل انبیا و
اهلبیت (ع) زدهاند .این تسلط هرچند در این دنیا ،با قتل امامان و انبیا اتفاق بیفتد ،اما فاقد حجت
[است] و ازطریق دلیل و حجت نیست .این است معنای «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ
سَبیالً».
تأمل :بهنظر میرسد در صورتی که نفی سبیل ،بنابه روایات ،به معنای نفی حجت داشتنِ کافران در روز
قیامت ،به دلیل تسلط بر مومنان دانسته شود نیز مانعی ندارد که در همین دنیا هم نفی سبیل بهصورت
امری تشریعی و تقنینی وضع شده باشد .ازاینرو اصحاب امامیه به این قاعده عمل کردهاند و آن را بر
موارد بسیاری در ابواب مختلف ،اعم از عبادات و معامالت و احكام ،تطبیق دادهاند.
 )3-4مستندات قاعده

دلیل اول :کتاب خدا و آیۀ  114سورۀ نساء است که فرمود« :لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ
سَبیالً ».ظاهر آیه آن است که خدا حكمی را که سبب سلطۀ کافران بر مؤمنان باشد تشریع نكردهاست.
پس آیه در صدد بیان احكام واقعی است .مثالً اگر پدر کافر باشد و فرزندان پسر و دختر او مسلمان
باشند ،پدر در این صورت ،بر آنها وال یت نخواهد داشت .این موضوع در مباحث حقوق خصوصی و
احوال شخصیه و بحث والیت پدر و جد پدری باید مورد توجه قرار گیرد.
این قاعده بر سایر قواعد حكومتِ واقعی دارد و بر ادلۀ اولیه مقدم است( .بجنوردی)188 ،1430 ،
اشكال :ممكن است به قرینۀ قسمتِ قبلِ آیه ،که فرمود« :فَاللَّهُ یحْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ الْقِیامَۀِ » ،مراد از
سبیلْ حجت باشد؛ یعنی در روز قیامت ،حجت و دلیلی برای کافران ،دراثر تسلط بر مؤمنین وجود
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نخواهد داشت ،بلكه در آن روز ،حجت برای مؤمنین ،برعلیه کفار وجود خواهد داشت .این موضوع را
طبری در تفسیرش (طبری446 ،310 ،؛ بجنوردی ،)188 ،1430 ،از ابنرکیع ،به اسنادش از
امیرالمؤمنین علی (ع) نقل میکند که فردی به حضرت گفت« :یا امیرالمؤمنین ،چگونه است اینکه
خداوند فرمود" :وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ ِللْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً" در حالی که آنان ما را میکشند؟»
حضرت علی (ع) فرمودند« :ادنه ادنه» سپس فرمودند« :خداوند میان آنان در روز قیامت حكم خواهد
کرد».
شبیه همین روایت از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شدهاست .همچنین به اسنادش (عن عطاء الخراسانی
عن ابنعبا

فی تفسیر قوله تعالی «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً») نقل شدهاست که

فرمود« :ذاک یوم القیامۀ .و اما السبیل فی هذا الموضع فالحجته« ».و روی ایضاً عن السدی أنه
الحجته( ».نقل در بجنوردی)189-188 ،1430 ،
جواب :روشن است که تفسیر امام (ع) به بعضی مصادیق از آنچه متفاهم عرف از لفظ است ،منافات با
عموم ندارد؛ یعنی خروج از آنچه ظاهر لفظ است پیش نخواهد آمد ،بلكه ظهور بر حجتش باقی است.
پس ظاهر لفظ عبارت از نفی غلبۀ کافر بر مؤمن است ،اعم از اینکه بالحجته در یومالقیامۀ باشد یا در
دنیا ،نسبتبه عالم تشریع و قانونگذاری؛ هردو را شامل میشود.
بله ،اینکه حضرت امیرالمؤمنین (ع) آیه را به حجتِ یومالقیامۀ تفسیر فرمود از حیث اینکه ایشان در
مقام آن بود که مراد از نفی سبیل نفی قهر و غلبۀ خارجیِ تكوینی نبودهاست .پس این غلبه خارج از
عموم نفی سبیل است و خروجِ مثلِ این غلبه از عموم ،امری واضح و محسو

در خارج است .پس

ن یمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ ْرحٌ
خداوند متعال در قضیۀ شكست مسلمانان در غزوۀ احد فرمود« :إِ ْ
ب
مِثْ لُهُ وَ تِلْکَ الْأَیامُ نُداوِلُها بَینَ النَّا ِ وَ لِیعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال یحِ ُّ
الظَّالِمینَ؛ این روزگار را با اختالف احوال (گاهی غلبه و گاهی شكست) ،میان خالیق میگردانیم ،که
مقام اهل ایمان به امتحان معلوم شود ،تا از شما ،مؤمنان ،آن را که ثابت است گواه دیگران کند .و خدا
ستمکاران را دوست ندارد ».یعنی در عالم تكوین ممكن است مسلمانان از کفار شكست بخورند و این
در عالم تكوین وجود دارد و خداوند در آیۀ نفی سبیل ،در مقام نفی قهر و غلبۀ کفار بر مسلمانان و
مؤمنان در عالم تكوین نیست.
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این موضوع با آنچه که بیان شد (که در عالم تشریع و قانونگذاری ،خداوند قهر و غلبه و سلطۀ کفار بر
مؤمنین را تشریع نكردهاست) منافاتی ندارد .بهعالوه که معنای نفی حجت در یومالقیامۀ و نیز نفی قهر
و غلبه در عالم تشریع و نیز غلبۀ تكوینی در خارج ،همه ،از مصادیق مفهومِ غلبه و سبیل حقیقیاند (به
حمل شایع) و منافاتی ندارند .پس یكی از احتماالت در معنای آیۀ نفی سبیل ،نفی جعل تشریع غلبۀ
کفار بر مؤمنان است.
دلیل دوم :از دیگر مستندات قاعدۀ فقهی و حقوقیِ نفی سبیلِ کفار بر مؤمنان سنت است .پیامبر (ص)
فرمودند« :اإلسالم یعلو و ال یُعلی علیه ،و الكفار بمنزلۀ الموتی ،ال یحجبون و ال یورثون ».این حدیث
مشهور و معروف (فقیه )334 ،از نظر سندی ،موثوقالصدور از پیامبر (ص) است و میان فقها مشهور
است و به آن عمل کردهاند .ظاهر آن است به قرینۀ حالیه ،این حدیث در مقام تشریع است و اینکه
اسالم در مقام تشریع احكام ،در مقام علوِ مسلم بر غیرمسلم است.
پس کبرای کلیِ «در احكام مجعولۀ اسالم ،به آنچه به امورِ میانِ مسلمانان و کفار مربوط میشود ،علو
و برتریِ جانبِ مسلمانان بر کفار لحاظ شدهاست» و نیز «عدم علو و برتری کفار بر مسلمانان از ناحیۀ
این احكام» مفاد حدیث مذکور هستند (بجنوردی.)190 ،1430 ،
این علو و برتری مسلمانان در ابعاد مختلف والیات (حقوق عمومی و حقوق بینالملل) و
معاهدات (حقوق خصوصی و حقوق بینالملل) و انكحه (حقوق خصوصی و احوال شخصیه) و در همۀ
زمینهها ،بهصورت عام ،منظور است ،زیرا اسالم دینی است که سبب سعادت در دنیا و آخرت و موجب
نجات است و متدیّنان را بر کفار ،علو و برتری دادهاست.
دلیل سوم :ازجمله مستندات قاعدۀ نفی سبیل کفار بر مسلمین ،اجماع قطعیِ محصل است که در اسالم،
حكمی جعل نشدهاست که موجب تسلط کفار بر مسلمین باشد .این موضوع هرچند قطعی است ،اما
اثبات اجماع مصطلحِ اصولی در غایت اشكال است و ازاینرو نمیتواند اجماع ،به این صورت ،مسبب از
رأی و نظر امام (ع) باشد .پس باید ادله مورد بررسی قرار گیرند( .بجنوردی.)191 ،1430 ،
دلیل چهارم :دلیل چهارم مناسبت حكم و موضوع است .تقریر بحث :شرافت اسالم و عزت اسالمْ
مقتضی و علت تامه است مبنی بر اینکه در اسالم ،حكمی که باعث ذلت مسلمانان شود تشریع
نمیشود ،چراکه خداوند متعال فرمودهاست« :وَ لِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَ لِرَسُولِ ِه وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَٰکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا
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یَعْلَمُونَ؛ هرآینه عزت برای خدا و رسول او و مؤمنان است ،لكن منافقان نمیدانند( ».سورۀ منافقون،
آیۀ  )8پس چگونه ممكن است که حكمی جعل شود که سبب علو و برتری کفار بر مسلمین شود؟
این استدالل و مستندْ مستندی عقلی هم تلقی میشود که در ضمن بررسی آیات مورد استفاده قرار
گرفتهاست .پس بهصورت عام میتوان استنباط کرد که هر حكمی که سبب علو و برتری کفار بر
مسلمین شود ،از منظر قرآن کریم ،مطرود و منفی است و برتری و علو مسلمانان بر کفار ،بهخاطر
شرافت دینی اسالم است که سعادت دنیوی و اخروی انسانها را تضمین کردهاست.
 )5بررسی موضوع در برخی تفاسیر اهل سنت
طبری منظور از سبیل را سبیل در روز قیامت میداند ،به این معنا که خداوند به مؤمنان وعده دادهاست
که منافقان را داخل بهشت نمیکند و مؤمنان را هم بهجای منافقان وارد نمیکند .پس به این سبب،
کافران بر مؤمنان حجت و دلیل دارند؛ به آنها میگویند(« :اگر وارد مدخل مؤمنین شدند) شما در دنیا
دشمنان ما بودید و منافقین اولیای کفار بودند ،پس جملگی در آتش جمع میشوند (میان کفار و
منافقین) .چگونه است که در دنیا گمان میکردید با ما میجنگیدید؟» معنای تسلطی که وعدۀ خدا بر
مؤمنان است این است که خداوند تسلط کفار بر مؤمنین را قرار ندادهاست (طبری.)446 ،310 ،
همچنین در تعبیر به «یومالقیامۀ» ،به چند روایت از امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب (ع) استناد میکنند
(طبری.)448 ،310 ،
سید قطب با تحلیلی تربیتی ـ اجتماعی ،در این زمینه وارد شده است .او مینویسد:
«خداوند میان شما در روز قیامت حكم خواهد کرد ،زیرا فرصتی برای کتمان حقایق وجود ندارد .و
کسانی که به خداوند ایمان دارند به وعدۀ قطعی او اطمینان دارند که کید و مكر کافران تأثیری در
میزان امور نخواهد داشت و خداوند کفار را بر مؤمنین غلبه و مسلط قرار ندادهاست ،زیرا مفاد آیۀ «لَنْ
یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» بر این مطلب داللت دارد.
«و در تفسیر این آیه ،روایتی وارد شدهاست که به این حقیقت ،در روز قیامت تصریح کردهاست.
همانطور که روایت دیگری وجود دارد که فرض آن این است که در همین دنیا ،تسلطی برای کافران،
برعلیه مسلمانان ،بهنحو تسلط کامل وجود ندارد ،زیرا گاهی مسلمانان در برخی از جنگها و یا در برخی
زمانها ،بر کفار پیروز می شوند و این عین واقعیت است .پس اطالق نص آیه به صورتی که نفی تسلط
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کفار بر مؤمنین شامل این دنیا و نیز آخرت شود ،قول نزدیکتری به واقع است ،زیرا نسبتبه آخرت که
نیازی به تأیید و بیان ندارد و نسبتبه همین دنیا ،ظواهرْ آن است که احیاناً آیه مربوط به آخرت نازل
ی قطعی است و حكم خداوند جامع
نشدهاست و نیازمند دقت و تأمل است ،از این جهت که وعدۀ اله ْ
است ،از این نظر که وقتی ایمان در نفو

مؤمنان استقرار پیدا کرد و در زندگی آنان متجلی شد ،همۀ

امور در مسیر خداوند قرار گرفت و همۀ کارهای کوچک و بزرگ در مسیر عبادت خدا بود ،پس در آن
صورت ،خداوند تسلط کفار بر مؤمنان را نخواستهاست .این واقعیتی است که بهصورت کامل ،در تاریخ
اسالم حفظ نشدهاست و من اعتراف و اقرار میکنم که در طول تاریخ اسالم ،این واقعیت بهصورت
کامل ،تحقق پیدا نكردهاست و راز آن در حقیقتِ ایمان نهفتهاست؛ یا در اعتقاد و یا در عمل .و ازجمله
داشتن ایمان است که عِدّه و عُدّه برای جهاد در راه خدا ،آماده و تهیه شود و تحت بیرق اسالم قرار
گیرند ،بدون هیچگونه شائبهای ،که در این صورت ،نصرت الهی تحقق پیدا خواهد کرد .همانطور که
اگر افرادی به طمع غنیمت ،در زمان جنگ ،دست از اطاعت پیامبر (ص) بردارند ،از مسیر ایمان خارج
شدهاند و سبب تسلط کفار گردیدهاند ،همانطور هم اگر مسیر تاریخ مسلمانان از مسیر واقعیاش
منحرف شده باشد ،بهخاطر عملكرد مؤمنین است ،وگرنه وعدۀ الهی حق است و در همۀ زمانها جاری
است( ».سید قطب)783-782 ،1415 ،
همانطور که روشن است ،از نظر سید قطب ،هر دو دسته روایتْ راجعبه دستورات الهی هستند.
همانطور که به طمع غنیمت ،در احد ،عدم پیروی از پیامبر (ص) یا توجه به کثرت و دور افتادن از
ایمان واقعی ،در حنین ،سبب شكست مسلمانان شدهاست ،اگر حقیقت ایمان در نفو

مسلمانان و در

حیات آنها مستقر شود و آنها در همۀ حرکات اجتماعی ،مسیر احكام الهی را دنبال کنند ،قطعاً پیروزی
از آن مؤمنین است ،که وعدۀ الهیْ تخلفناپذیر است .این تحلیلِ اجتماعیِ سید قطب ،که سببِ
به خود آمدن و عزلت در درون و عودت به ایمان واقعی و پایبندی به موازین الهی میشود ،از نظر
تربیتی ،حائز اهمیت فراوان است.
از نظر حقوق بینالملل
از نظر حقوق بینالملل ،بهویژه در مبحث حقوق معاهدات بینالمللی و نیز حقوق سازمانهای بینالمللی،
این موضوع مورد بررسی است و میتواند محل استدالل و احتجاج قرار گیرد .اینکه تعبیر کردیم
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ال امروز وضعیت حاکم بر حقوق
«میتواند محل استدالل قرار گیرد» بهخاطر آن است که اصو ً
بینالملل ،معاهدات بینالمللی ،سازمانهای بینالمللی ،عرف بینالمللی و مبانی ،مسائل و موضوعات
حقوق بینالملل ،بهنحوی است که میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی و نیز مسلمانان و
غیرمسلمانان قائل به تفكیک نیست ،اما اصول و قواعدی کلی وجود دارند که از آن اصول و قواعد کلی
میتوان در این بحث استفاده کرد ،مانند اصل برابری و اصل استقالل کشورها و حق تعیین سرنوشت
ملتها و آمره بودنِ حمایت از حقوق بشر و استمرار آن.
بررسی
طبق اصل برابری کشورها ،1که بهعنوان اصل ،در منشور ملل متحد تصریح شدهاست ،همۀ کشورها،
علیرغم نوع حكومت ،نوع دین ،نوع ملیتشان و  ،...دربرابرِ یكدیگر ،از نظر حقوق ،برابر و مساوی
هستند .طبیعتاً طبق این اصل ،کشور غیراسالمی نمیتواند کشوری اسالمی را مورد تعدی ،ظلم ،تسلط،
سلطه و استكبار قرار دهد و هرگونه ظلم و تعدی نسبتبه کشور اسالمی و مسلمانان ،طبق اصل برابری
کشورها ،منفی است و کشور ظلمکننده موجبات مسئولیت بینالمللی خویش را فراهم ساختهاست .کشور
غیراسالمی نمیتواند کشور اسالمی را مورد ستم ،تجاوز یا استعمار قرار دهد و کشور اسالمی در اعالم
تمامیت ارضی و استقالل ،از حق ذاتی برخوردار است و در این زمینه میتواند طبق مادۀ  51منشور ملل
متحد ،از خود دفاع مشروع 2داشته باشد .درمقابلْ کشور اسالمی هم حق تعدی و تجاوز و ظلم نسبتبه
کشور غیراسالمی ندارد و طبق اصل برابری باید از هرگونه تعدی نسبتبه حقوق غیرمسلمانان و کشور
غیراسالمی خودداری کند .البته اینکه موضعِ کشور اسالمی در قبالِ سایر کشورها باید چگونه باشد
مبحثی است که بررسی مستقل میطلبد ،اما در اسالم ،اصل بر روابط مسالمتآمیز است و زندگی
مسالمتآمیز مورد پذیرش اسالم است ،چراکه اصل در روابط میان کشورها ،بر صلح و هدایت
آنهاست.
اصل استقالل کشورها نیز از دیگر اصول کلی حقوق بینالملل است که در منشور ملل متحد مورد
تصریح قرار گرفتهاست .طبق این اصل ،کشور هرچند در منشور به استقالل سیاسی تصریح شده است.
 )1بند  4مادۀ  2منشور مقرر میدارد« :کلیۀ اعضا در روابط بینالمللی خود ،از تهدید به زور یا استفاده از آن ،علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر
کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواهند نمود».
2) Self Defense
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اصل استقاللْ عام است و شامل انحای مختلف سیاسی ،نظامی ،حقوقی ،فرهنگی ،علمی ،اقتصادی و ...
میشود ،اما بهصورت قدرِمتیقّن ،هیچ کشوری نمیتواند تمامیت ارضی و استقالل یک کشور دیگر
را (شامل کشورهای اسالمی) مورد خدشه قرار دهد .در غیر این صورت ،موجبات نقض صلح و امنیت
بینالمللی را فراهم ساختهاست .امروزه شاهد نقض آشكار و مستم ِر بیش از  60سال نقضِ حاکمیتِ
فلسطین توسط اسرائیل اشغالگر هستیم و این رژیمِ غاصبِ نقضِ اصلِ استقاللِ کشورِ مستقلِ
فلسطین اقدام به آواره کردنِ کودکان ،زنان ،بیماران و ساکنان اصلی فلسطین کردهاست .مشابه همین
وضعیت امروزه در عراق ،سوریه ،افغانستان و یمن ،ازسوی دولتهای تجاوزگر ،درحال وقوع است .در
این موارد ،بهصورت آشكار و واضح ،روشن است که شورای امنیت نتوانسته بهصورت واقعی و مؤثر ،جلوِ
نقض این اصول را ازسوی برخی کشورها یا رژیم غاصب بگیرد و رفتاری دوگانه و تبعیضآمیز در
اجرای اهداف منشورملل متحد ،از خود بروز دادهاست.
حق (اصل) تعیین سرنوشت ملتها1نیز در منشور ملل متحد ،مورد تصریح قرار گرفتهاست .در این
زمینه،مادۀ  1منشور میگوید« :مقاصد ملل متحد به قرار زیر است]...[ :
 )2توسعه در روابط دوستانه ،در بین ملل ،برمبنای احترام به اصل تساوی (برابری) حقوق و حق تعیین
سرنوشت ملتها (خودمختاری ملل) و انجام سایر اقدامات مقتضی ،برای تحكیم صلح

جهانی2».

همچنین در بند  3مادۀ  ،1به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،برای همگان ،بدون تمایز از
حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب ،تصریح شدهاست.
بهنظرِ برخی از حقوقدانان« ،اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی جزو قواعد
آمرۀ بینالمللی محسوب میشود»( .فلسفی)282 ،1383 ،
در مادۀ  53کنوانسیون حقوق معاهدات  1969وین ،قاعدۀ آمره بدینصورت تعریف شدهاست« :هر
معاهدهای که در زمان انعقاد ،با یكی از قواعد آمرۀ حقوق بینالمللِ عام ،در تعارض باشد باطل است.
قاعدۀ آمرۀ حقوق بینالمللِ عام از نظر این معاهده ،قاعدهای است که جامعۀ بینالمللی دولتها ،در
مجموعِ خود ،آن را در حد قاعدهای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمیتواند جز با قاعدۀ
جدید حقوق بینالملل عام ،با همان خصوصیات ،تغییر یابد ،پذیرفته و مورد شناسایی قرار دادهاست».
(فلسفی)282 ،1383،
1) Self Determination
 )2بند  1مادۀ  2منشور ملل متحد نیز مقرر میدارد« :سازمان برمبنای اصل تساوی (برابری) حاکمیت کلیۀ اعضای آن قرار دارد».
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کشورهای اسالمی جزو این جامعۀ بینالمللیاند و آنها نیز در تكوین و سپس اجرای قواعد آمره ،با
جامعۀ بینالمللی هماهنگ هستند .بنابراین با عنایت به تعریف یادشده ،قاعدۀ آمره قاعدهای است که به
آن درجه از اهمیت رسیدهاست که ازسوی اعضای جامعۀ بینالمللی ،درکل بهنحوی پذیرفته شده که
مشخصاً با قاعدۀ مشابه با خود قابلتغییر است .با این توجه ،قاعدۀ آمره دارای وصف عمومیت و کلیّت
است و ازسوی اعضای جامعۀ بینالمللی باید مورد تصویب قرار گیرد .کشورهای اسالمی جزو این جامعۀ
بینالمللیاند و در تكوین و اجرای قواعد آمره مشارکت دارند .این مشارکت در چارچوب رعایت قواعد
قرآنی ،ازجمله قاعدۀ نفی سبیل ،صورت میپذیرد.
نتیجهگیری
از آنچه گذشت دریافتیم که در تفاسیر شیعه و اهل سنت ،راجعبه آیۀ شریفۀ «و لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ
عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» و قاعدۀ نفی سبیل ،دو تفسیر وجود دارد :یكی اینکه نفی سبیل مربوط است به
آخرت و دیگری اینکه نفی تسلط مربوط به همین دنیاست و نفی سبیل در این دنیا ،به معنای پیروزی
مؤمنان بر کفار و منافقان ،درصورت پایبندی به اصول ایمان واقعی است .وعدۀ الهی تخلفناپذیر است
و عاقبت امر به نفع مؤمنین ختم میگردد .پایبندی به ایمان و اطاعت از رسول (ص) ،دارای آثار تربیتی
و اجتماعیِ فراوانی است .انواع تسلط کفار بر مسلمانان ،در هر زمان و مكان متفاوت است .نفی سبیل
مصداقاً یكی از موارد نفی تجاوز و تعدی و الزمۀ اصل برابری ،استقالل و حق تعیین سرنوشت و اقرار
به حقوق بنیادین انسانها در میان مسلمانان و کشورهای اسالمی ترجمه میشود و تكوین قاعدۀ آمره
در جامعۀ بینالمللیِ متشكل از کشورهای اسالمی ،دربردارندۀ نفی هرگونه ظلم و تجاوز ازسوی
مستكبران و کفار بر مسلمانان است و این منطقِ مشترکِ حقوق بینالمللِ معاصر با مبانی نفی ظلم در
قرآن کریم ،ذیل آیۀ نفی سبیل تلقی میشود .در عرصۀ بینالمللی نیز قاعدۀ نفی سبیل بر سایر ادلۀ
اولیه ،حكومت دارد و بر آنان مقدم است.
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