
  

  

  

  
  

  ...و  نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل
  قاعده نیف سبیلنگریش نو در مفاد 

  امللیل آن با اصل عدالت در روابط بنی سنیج و نسبت
  *محسن احمدوند

  **تقی قبولیمحمد
  ***محمدتقی فخلعی

  چکیده
روابـط میـان ملـل مسـلمان و . یکی از مسائلی که از آغاز مورِدتوجه اسالم بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسـانی اسـت

نفـی «و » قسـط«دالیل عقلی و نقلی برمدار اصـولی چـون  این روابط براساس. غیرمسلمان بخشی از این حوزۀ گسترده است
درکنـار ُبعـد سـلبی آن را بـا » نفی سبیل«میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل  دراین. استوار است» سلطۀ کافر بر مسلمان

ایشان بـر ایـن بـاور . اند مورِدتوجه قرار داده» اإلسالم یعلوا والیعلی علیه«عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت 
ای رقـم زده شـود کـه همـواره بـه برتـری  گونـه المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان بایـد به اند که تنظیم روابط بین شده

ترین اصـول  ای یکی از پایه(رسد چنین خوانشی از قاعدۀ نفی سبیل با اصل قسط  نظر می به. حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد
این مقاله بررسی ابعاد این موضـوع را برعهـده گرفتـه و بـا اتخـاذ رویکـردی انتقـادی . در تضاد است) الملل اسالمی ینروابط ب

 .المللی است دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعدۀ نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین

  .الملل بین، روابط پذیری سلطه نفی سبیل، عدالت،: کلیدواژگان
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  ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد **
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  لهطرح مسئ

برخـی  ی،اسـالم الملـل بینبا توجـه بـه جایگـاه مهـم اصـل نفـی سـبیل در تنظـیم روابـط 
سـالم یعلـو اإل «با تمسک به برخی روایـات، ماننـد  نفی سبیل قاعدۀهای موجود از  خوانش

ی حقـوقی و اجتمـاعی مسـلمان بـر برتـر  صـدد اثبـات عـدم مسـاوات و، در »والیعلی علیـه
بـرای نفـی اصلی  یل را که در نگاه نخست،اصل نفی سب ها این خوانش. تمسلمان اسغیر

جویی حقوقی و اجتماعی مسلمانان  برتری به دلیلی برای ،سلطۀ ظالمانه بر مسلمانان بوده
ضـروری اسـت بررسـی شـود کـه مـدارک و  رو، ازایـن. مسلمانان مبدل ساخته اسـتغیر بر

چه نسبتی میان عـدالت داشتی موافق است و مستندات این قاعده تا چه میزان با چنین بر 
  .وجود دارد سبیلو قاعدۀ نفی 

  جایگاه اصل نفی سبیل .١

ای مختلف ه فقیهان در بخش .ای دارد جایگاه ویژه اصل نفی سبیل در ابواب مختلف فقه
مان و ن ملـل مسـلـ اجتماعی میـا بسیاری از احکام فقهیآنان . اند از این اصل بهره گرفته

ازدواج با کافران، اجیـر شـدن مسـلمان بـرای  ،اجاره، رهن ،در قالب تملک غیرمسلمان را
، وکالت کافر از  کودک مسلمان کافر، والیت کافر بر مسلمان، حضانت و سرپرستی کافر بر

سـود   بـه انـد آن را فر بر مسلمان دانسته و تـالش کردهگری کا متضمن سلطه... و مسلمان
ج این نگاه نابرابر جـایی اسـت وا .)۴۴٠تا، ص اردبیلی، بی( یا ابطال نمایند اصالح مسلمانان،

آشـکار تجلـی عـدالت  برجسـته و قضاوت که نقطـۀمجلس  که برخی فقیهان، در صحنه و
 :برتـری دهـد) مسـلمانغیر( تواند مسلمان را بر کافر اند قاضی می گفته ،یک مکتب است
شـهید (مانند نشاندن او در کنار خود  ،مانند مکان نشستن و چه معنوی ،چه برتری ظاهری

» هیعل یعلیال  علو ویسالم اإل «یکی از مستندات این نظر، روایت  .)٧٢، ص٣ج: ق١۴١٠ثانی،
. )١۴٣، ص۴ق، ج١۴٠۴صـاحب جـواهر، (باشد  از مدارک اصلی قاعدۀ نفی سبیل میاست که 

سـترگ در فقـه  ای سان قاعده هباین قاعده که درآغاز در سطح مسائل فردی بوده، درادامه 
ی ، احکـام و فتواهـاآن درپـی. توجـه قـرار گرفـت ِالملـل اسـالمی مورد بینسیاسی و روابط 

قـانون اساسـی جمهـوری  نمونـۀ ایـن موضـوع،. یـن قاعـده صـادر شـدبسیاری بر محـور ا
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تطبیـق آن بـا اسـالم نظـارت  که برخی فقیهـان برجسـته بـر تـدوین و است اسالمی ایران
ه محتـوای بـ ،ودوم ویژه اصـل یکصـدوپنجاه ی از این قانون، بـهمتعدددر اصول  .اند داشته

 های دوران معاصر، نقـش کلیـدِی  در نوشته همچنین،. است قاعدۀ نفی سبیل اشاره شده
  .است ناشدنیانکار  المللی اسالم بیناین قاعده در تنظیم روابط 

  مدارک اصل نفی سبیل .٢
  آیۀ نفی سبیل .١-٢

ِلْلکـاِفریَن َعَلـی اْلُمـْؤِمنیَن  ُه اللـ  َیْجَعـَل   و َلْن شریفۀ قاعدۀ نفی سبیل آیۀ مستند اصلی 
طور عام، هرگونه سـلطۀ کـافر  برخی فقیهان معتقدند این آیه به. است )١۴١: نساء(  َسبیالً 

در ادامه بـه بررسـی آن خـواهیم  .)٣۵٧ص: ٢ج: ق١۴١٧مراغی، (بر مؤمن را نفی کرده است 
  .پرداخت

  حدیث نبوی .٢-٢

ـاُر ِبَمْنِزَلـِة «: چنین نقـل شـده اسـت 6از رسول خدا ْسـَالُم َیْعُلـو َو َال ُیْعَلـی َعَلْیـِه َو اْلُکفَّ اْإلِ
صدر این روایت دلیـل بـر . )٣٣۴، ص۴ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، (» اْلَمْوَتی َال َیْحُجُبوَن َو َال َیِرُثوَن 

: داده اسـتوگوهـای زیـادی رخ  البته، دربارۀ سـند و داللـت آن گفت. اصل مورِدبحث است
ای دیگر بـرای  و عده )١۴، ص١ج: ١٣٧۴تبریزی، (اند  برخی از اشکاالت سندِی آن سخن گفته

قائــل شــده و اشــکال ســندِی آن را کــامًال برطــرف » الحــرج«و » الضــرر«آن شــهرتی ماننــد 
؛ درمقابـل، برخـی فقیهـان نیـز، نظـر بـه وجـود احتمـاالت )٣۵٣ص: مراغی، همان(اند  دانسته

  .)٣١، ص١ج: ١٣٧٨سیدکاظم طباطبائی، (اند  نای آن، استدالل به آن را نپذیرفتهمتعدد در مع

را بـرداری از آن  ، که به موضوع ارث مربوط است، قابلیـت بهـرهذیل روایت باوجوداین،
بـه ، خـی فقیهـان، بـا توجـه بـه ایـن حـدیثبر . در مقام جعل و تشـریع فـراهم کـرده اسـت

شـیخ (انـد  عنـوان مجـازات کفـر او حکـم نمـوده بـهاالرث،  محرومیت غیرمسلمان از سـهم
َو « عبـارتهرچنـد  البته، برخی از فقیهـان معاصـر معتقدنـد. )٣٣۴، ص۴ج: ق١۴١٣ صدوق،

اُر ِبَمْنِزَلِة اْلَمْوتَ کُ الْ   آورده اسـت، ولـی هیـفقدر  مرحوم صـدوقرا  »َیْحُجُبوَن َو َال َیِرُثوَن  َال  یفَّ
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نیـز در تصـحیح،  یاکبر غفـار  علیه کطور  همان ؛تیاست نه جزء روا صدوقخود از الم ک
ت در منـابع یـن روایـا. اسـت ردهکـرا جـدا  صـدوقالم کـو در چـاپ،  را یـادآوریتـه کناین 

. ین ذیلـی وارد نشـده اسـتدام چنک و در هیچآمده  ه و برخی از منابع خاصهاز عام یمتعدد
  .نیست ع مربوطیام و تشر کت به احیروارو،  ازاین

کنـد، از  را اثبـات میت آن ای کـه حقانیـ است که قـوانین و ادلـه نیعلّو اسالم ا یمعنا
شـتر از یت بیـاز روا .شود منطق ملل دیگر اقوی و باالتر است و مغلوب نمیه و قوانین و ادل

ایـن  ، برخـی فقیهـانحـال درعـین. )۴٣۶١، ص١٢ج: ق١۴١٩زنجانی، ( شود ین استفاده نمیا
ی بـرای قواعـد شهرسـازی و العملـ چندان عمیق، در سطح دستور نه در یک نگاهِ  را، حدیث

 انـد ، پـایین آوردهنان و پایین آوردن ساختمان ایشـانمسلمامحدودیت ارتفاع ساختمان غیر
مانند آیـۀ در نگاهی متعالی آن را  ،دیگردرمقابل، برخی . )۴۶، ص٢ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، (

آنـان از . اند دنیـای جدیـد مربـوط دانسـته اسـالم در ندۀانداز آی شریفۀ نفی سبیل، به چشم
 اند که اسالم در میدان عمل، نیاز و احتیاج، و تنازع بقا زاویۀ دیگری به این برداشت رسیده

چیـزی بـر آن برتـری  برتـر اسـت و ها و فکرهـا هـا، عقیـده نید  هـا، هـا، مسـلک ان مرامیم
شـف کتر ، بیشـزمـان بگـذرد این است که هرچـه 6مبردیگر، منظور پیا ِبیان به. یابد نمی
 کنـد را بهتـر برطـرف میبشـر  ِی جهـان یازهاین ود که نیازهای جهان چیست و اسالمش یم
  .)۴۵٨، ص٢١ج: تا مطهری، بی(

جهـت ویژه در  ، بـه، امکان استناد فقهی بـه ایـن روایـتوجود احتماالت عقالیی متعدد
  .تضعیف نموده استاثبات برتری حقوقی مسلمان بر غیر خود را 

  حکم و موضوعمناسبت  .٣-٢

به این بیان که عزت . مناسبت حکم و موضوع است ،قاعدۀ نفی سبیلاز دالیل دیگر برای 
چیزی که به ذلت  ،امه است که در احکام و مقررات آنبلکه علت ت ،و شرف اسالم مقتضی

، آن اند انی که به این وجه استدالل نمودهبرخی کس. وجود نداشته باشد ،نجامدمسلمان بی
 .)١٩٢، ص١ج: ق١۴١٩بجنـوردی، (اند  رای استدالل به ایـن قاعـده دانسـتها بهترین دلیل بر 

و پایبنـدی بـه سربلندی مسلمانان که در پناه اجرای فرامین  عزت و مسئلۀروشن است که 
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ایـن  ؛ناپذیری و مغلوب فرهنگ کفر و الحاد نشدن اسـتمعنی نفوذ تعالیم خداوند است، به
  .مالزمه و مناسبتی ندارد وقی و اجتماعی مسلماْن حق معنی با برتر دانستِن 

  اجماع .۴-٢
: ق١۴١٧مراغـی، (ن قاعده ذکر گردیده، اجمـاع اسـت که برای اثبات ای دالیلی ازیکی دیگر 

هـای متعـدد از ایـن قاعـده و مـدارک  وجود خوانش به با توجه ضعف اجماع،. )٣۵٢، ص٢ج
. روشـن اسـت نماید، یت میرک را تقوامدروایی آن که احتمال استناد اجماع به آن  قرآنی و
اسـت کـه نفـی برتـری و  اش جنبـه سـلبیقدر متیقن از آن ، براین، در فرض پذیرش افزون
   .کافران بر مسلمانان است ظالمانۀ یاستیال

  نفی سبیل  بررسی آیۀ .٣
  گوناگونتفاسیر  .١-٣

معتقـد اسـت  شیخ طوسـی .اند مفسران تفاسیر گوناگونی دربارۀ آیۀ نفی سبیل مطرح کرده
اگـر بخـواهیم آن را باور او،  بـه. این آیه مربوط به غلبۀ مسـلمان بـر کـافر در قیامـت اسـت

آن را نـاگزیریم ، )هری کفار بر مسلمانانغلبه ظا با توجه به مشاهدۀ( مربوط به دنیا بدانیم
 ،٣ج: تـا شـیخ طوسـی، بـی(یم احتجاج بر کافران تفسیر کن مسلمان در منطق و معنی غلبۀ به
ۀ یهود یا نفـی غلبـه در قیامـت یـا نفـی معنی نفی غلب نیز نفی در آیه را به طبرسی .)٣۶۴ص

بـه نیـز  صاحب تفسـیر کاشـف. )١٩۶، ص٣ج: ١٣٧٢طبرسـی، (گرفته است  غلبه در احتجاج
  . )۴۶۶، ص٢ج: ق١۴٢۴مغنیه، ( کافران اشاره نموده است سود غلبۀ نفی تشریعی احکام به

فالله یحکم بینهم از مفسران اهل سنت، با این توجیه که در فقرۀ ، عربی ابنمیان،  دراین
به مسئلۀ غلبه در قیامت تصریح گردیده، معتقد است نفی سبیل در قیامـت مـراد  یوم القیامة

دلیل آنکــه حجــت کــافران نیــز بــر مســلمانان محــال بــوده و تصــرف در محــال،  او بــه. نیســت
هرصورت، چه نفی و چه اثبات، محال است و معنـای غلبـه در حجـت نیـز ناصـواب اسـت،  به

نفی غلبۀ کافران بر دولت مسلمان که در . ١: داند معنی میناگزیر، آیه را دارای یکی از این سه 
نفع کافران، مگر آنکه مسلمانان  نفی جعل سبیل سلطه ازسوی خداوند به. ٢روایات آمده است؛ 

  . )۵٠١، ص١ج: ق١۴٠٨ابن عربی، (نفی سلطه تشریعی . ٣خود این راه را قرار دهند؛ 
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و فـتح و ا .دانـد می دنیـا وآخـرت مربـوط آیه را به نفی غلبـه در نیز صاحب تفسیر المنار
مشـروط  دانـْش  های الهی و کسب قدرت و پیروزی دنیایی را به پایبندی مسلمانان به سنت

بـه لـوازم ایمـان و  شـان براینـد ملتـزم نبودنو شکسـت ظـاهری مسـلمانان را نیـز کند  می
دانـد نـه  یهای الهی، ماننـد کسـب فّنـاوری و دانـش م پایبندی کافران به سنتهمچنین، 
  .)۴۶۵-۴۶۴، ص۵ج: ق١۴١۴رشیدرضا، ( کفرشان

معنای نفـی سـلطۀ  میان، برخی با نگـاهی متفـاوت از دیگـران، آیـۀ شـریفه را بـه ایندر 
ند آیۀ شریفه بیـانگر هـدایت معتقد آنان. نددان مربوط به دنیا وآخرت نمی یا تکوینِی  تشریعی

سبب نقص در ایدئولوژی  سلمانان بهآن اینکه سلطۀ کافران بر م و استاجتماعی  یامر به 
این تعـالیم  کوتاهی مسلمانان در پایبندی به بلکه حاصل تقصیر ویا تعالیم اسالمی نیست؛ 
دهد که در بـاالترین سـطح  میخبر  نفی سبیل کافران بر مسلمانانی است؛ درنتیجه، آیه از

  .)٢٨١-٢٨٠ص: ١٣٧۵الدین،  شمس(قرار دارند ) ایمان( از تعهد به اسالم

سـازی  این آیه را ناظر به دورنمای کلی و سـاختار 1جامع دیگری، امام خمینی در نگاه
پـذیرش ای عقیدتی دربـاب ناچـار بـودن مسـلمانان بـه  دفع شبهه اسالمی و فکری جامعۀ

بـرای  یسیاسـت منزلۀ به ایشان این معنا را. معنی کرده است قضای الهی در برتری کافران
همخـوانی  نیـز که با آیـات فـراوان دیگـریداند  در مبارزه با ظلم می پویایی جامعه اسالمی

خمینـی، ( داده اسـت ۀ نصـرتگر وعـددر آنهـا خداونـد بـه مسـلمانان تالشـ ؛ آیاتی کـهدارد
  .)٧٢۵-٧٢١، ص٢ق، ج١۴٢١

  : گردد از مجموع نظرات استخراج می تفسیر دربارۀ نفی سبیل ویل و، چند تأنتیجهدر 

  ؛مربوط به آخرت و غلبه در حجت استآیه : تفسیر نخست

   ؛آخرت و غلبه در حجت است آیه مربوط به دنیا و: تفسیر دوم

   ؛یهود بر مسلمانان است ۀاز نفی غلب آیه ِاخبار: تفسیر سوم

  دست دولت کفر است؛ فی غلبه و نابودی دولت اسالمی بهر از نآیه ِاخبا: تفسیر چهارم

  تشریعی است؛ سلطۀآیه در مقام نفی : تفسیر پنجم
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   ؛تشریع است مقام نفی سلطه در تکوین و آیه در: تفسیر ششم

  ی اجتماعی است؛آیه در مقام بیان هدایت به امر : تفسیر هفتم

  .ای عقیدتی است شبهه ی سیاسی و دفعآیه در مقام هدایت به امر : تفسیر هشتم

نقــاط ضــعف قرائنــی اســت، از  وجــود ایــن احتمــاالت کــه هریــک نیــز دارای دالیــل و
شک، اثبات برتری حقـوقی مسـلمان بـر  بی .استدالل به این آیه در مقام تشریع خواهد بود

 . ای مضاعف و استداللی قوی است نیازمند صرف هزینه این آیه وسیلۀ بهکافر 

  مفردات آیۀ شریفه .٢-٣
١-٢-٣.  اللهُ   ْجَعَل یَ   َلْن  

زبـان  در. گردیده است نفی در حاالت مختلف وضع زبان، کلماتی برای بیان معنای در هر
: ق١۴١۴منظـور،  ابن( برای بیان معنای نفی در استقبال است» لن« و ادبیات عرب نیز کلمۀ

مصــطفوی، (اند  در نفــی بــرای ابــد دانســته کیــدمعنای تأ  نیــز آن را بــهبرخــی . )٣٩٢، ص١٣ج
یعنـی خداونـد هرگـز چنـین در زبـان فارسـی، » هرگـز«کلمۀ مشابه  ؛)١٩۴، ص٢ج: ق١۴٠٢
ــز ــودچی ــد نم ــل نخواه ــه. ی را جع ــر  ،روشــن اســت ،البت ــلمان ب ــوقی مس ــرجیح حق در ت

 ، بـاوجودنفی جعل سـبیل کـافران را یه تمام خواهد بود کهزمانی داللت این آغیرمسلمان، 
یـا مـالزم اثبـات سـبیل مسـلمانان بـر مطـابق  احتماالت متعددی که گذشـت، تشـریعی و

  .بدانیمکافران 

٢-٢-٣.  ِاْلُمْؤِمنیَن ْلکاِفریَن َعَلی ل  

  : ذیل برایند دقت در این فقره از آیۀ شریفه است نکات
والم همـراه  انـد و بـا الـف هردو جمع» منینالمؤ«و » الکافرین«دلیل اینکه  به: نخست

بـه عمـوم  دارند؛ یعنـی ایـن سـلطه ازسـوی عمـوم کـافران نسـبتبر عموم داللت  ،اند شده
  )٢٣٨ص: ق١۴١۶لنکرانی، (مسلمانان نفی گردیده است 

قرشـی، ( اسـت معنی اسـتحقاق، اختصـاص، ملـک، و تملیـک که به» الم«کلمۀ : دوم
 معنی استعال که به» علی«قرار گرفته و کلمۀ » کافرین«درکنار کلمۀ  )١٧۴، ص۶ج: ق١۴١٢
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جـای داده شـده » المـؤمنین« کنار کلمـۀدر  )٧٨، ص١۵ج: ق١۴١۴منظور،  ابن(برتری است  و
  .منان جعل گرددنفع کافران و علیه مؤ ای است که به سلطهر منحصر د این عبارت .است

کـه دارای وصـف کفـر  عـل سـبیل بـه کسـانی معلـق گردیـدهچون حکم عدم ج: سوم
، »وصف مشعر بـه علیـت اسـت تعلیق حکم بر«اصولی  ، برطبق قاعدۀ)الکافرین( هستند
بـا وصـف  ای بـر مؤمنـان ن بـا وصـف کفرشـان سـلطهکافرا :توان چنین برداشت نمود می

کـافر دارای  اگـر فـرد بـاوجوداین،. کفر ایشـان اسـت ،نفی سلطه ایمان ندارند؛ یعنی منشأ
سـید  ،رو ازایـن. سـلطه بـر مسـلمان گـردد ی حـق واممکن اسـت دار  ،باشدوصف دیگری 

دلیـل برخـورداری از عنـوانی مسـتحق  معتقد است منافاتی نیست در اینکه کافر به مرتضی
ایـن شـکرگزاری موجـب هرچنـد  ؛کفرش مسـتحق سـرزنش باشـد دلیل به قدردانی شود و
  .)٣٧۴، ص٢ج: ق١۴٠۵شریف مرتضی، ( تعظیم او گردد

٣-٢-٣. سبیال  

: معنـی راه و طریقـی اسـت کـه در آن سـهولت باشـد بـه »سـبل«در لغت از مادۀ » سبیل«
  .)٣٩۵ص: ق١۴١٢راغب، (» الّطریق الذی فیه سهولة«

) راه(در معنـای خـودش ، واژۀ سبیل در همۀ کاربردهـای قرآنـی 1نینظر امام خمی به
، در برخی از آنهـا معنـای حقیقـی مقصـود بـوده و در بیشـتر مـوارد ،البته .کار رفته است به

، سـبیل اراده شـده اسـت، ماننـد سـبیل اللـه» حقیقـت ادعـایی«صـورت  معنای مجازی به
 هـای حسـی هسـتند نوی همچون راههای مع که راهمؤمنین و سبیل الرشد؛ با ادعای اینال
  .)٧٢١، ص٢ج: ق١۴٢١خمینی، (

تر آن  ناگزیر به بررسـی دقیـق ،سبیل در استدالل به این آیه دلیل نقش کلیدی کلمۀ به
  .هستیم

، ٣ج: ق١٣١۶مامقـانی، ( »أصـل معنـاه السـلطنة« ،گفته اسـت مامقانیکه  چنانسبیل، 
و  اجتمـاعی روابـط حوزۀ همواره در» سلطه«. معنی سلطه است ؛ سبیل در اصل به)۴٢٣ص

از مسـائل  یکـی ،آن منفـیمفهوم  به چیرگی،سلطه و . ابدی میه معنا و مفهوم یتعامل دوسو
 و اسـتعماریرا بـا نگـرش یـز  است؛ سیاسیو  اجتماعیاخالق  حوزۀ در اجتماعینابهنجار 
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 هـا ا گـروهیـدادن شـخص  سـلطه قـرار وشد بـا تحـِت ک میشخص  :استثماری همراه است
. نـدکجلـب و جـذب  سـوییرا بـه  شرعیو  عقالییو  عقالنیاصول  حوزۀرون از یب منافعی

  .اخالق و خرد است مردود و مطرودِ  این معنا تردید، بی

بـه  انگـر ید بـر برخـیبرتـری و اسـتیالی  وحیانی، های ل آموزهیو تحل قرآنیر یدر تفس
امـا ایـن امـر تـا . جویـدسـود  یگـر ید یخدمات یروهایمستند گردیده تا شخص از ن خداوند
ی شـک ه درحـد اسـتعمار و بهرهکـباشـد  یو شرع یو اخالق منطقیتواند معقول و  یم یزمان
رون از اصـول یـه بکـ یر یسـلطه و تسـخ رابطـۀهرگونـه  ،ل قـرآنیدر تحل. نباشد طرفه یک

از . ا جامعـه گـرددیـا گروه یشخص  یتباه باعثتواند  می ،باشد یو شرع یو حقوق اخالقی
پادشـاهان بـر جوامـع  یگـر  بـا اشـاره بـه سـلطه ،نمـل وچهارم سورۀ سی آیۀه کن روست یا

 بـه جامعـه کـهآن یب ،زیرا آنان شمارد؛ یتباهی جامعه برم اساسیآن را عامل مهم و  ی،بشر 
 و ی،و شـهوانی نفسـان یهـا خواسته ارضای برایاز خدمات ملت و جامعه  ،برسانند سودی

خ رابطـۀ از سـنای کـه خداونـد متعـال آن را  سویه یک ِی گر  سلطه؛ برند بسط قدرت سود می
دوش مـردم  بـار خـود را بـه جبـار کسـی اسـت کـه در تفسیر آمده است .شمارد جباران می

، ١۴ج: ق١٣٩٠محمدحسـین طباطبـائی، ( نـدکبـار مـردم را تحمـل ن تحمیل کند، ولی خودش
ا بواِلَدتِ که خداوند متعال در آیۀ  چنان؛ )۴٧ص او َبرًّ ـارًا َشـِقیًّ : مـریم( ی َو َلْم َیْجَعْلِنـی َجبَّ
ا«میـان کلمـۀ  تقابلایجاد با  )٣٢ : ق١۴١٢راغـب، (دسـتی در نیکـویی  معنی گشـاده ، بـه»َبـرًّ
ارًا َشِق « و ،)١١۴ص سـویه میـان  بخت، مـردم را از رابطـۀ یک رهیگر و ت معنی سلطه ، به»ایًّ َجبَّ

کنندۀ  زمـانی کـه آیـۀ نفـی سـبیل را در پـازل ترسـیم. فرزند و والدین نیز برحذر داشته است
شـتم سـورۀ هکـه بخشـی از آن بـا آیـۀ (ل روابط مسلمانان و غیرمسلمانان قرار دهـیم اصو 

 »وهمرّ َبـتَ « کارگیری عبـارت بینیم خداونـد متعـال بـا بـه مـی) ممتحنه تکمیل گردیده است
سـویۀ  یک گرانۀ ارهـای سـلطهطلب از رفت مسلمانان را در روابطشان با غیرمسـلماناِن صـلح

آنـان را بـه » تقسطوا الیهم«شبیه به جباران اهل شقاوت پرهیز داده است؛ خداوند با جملۀ 
تـوان مفـاد نفـی  دیگـر نمی. فهم در حق ایشان فراخوانده است ِرعایت عدالت آشکار و قابل

مسـلمان ساز برتری حقوقی  سبیل را در خوانشی غیرهمگون با سیاست کلی اسالم، زمینه
اعتراف برخـی فقیهـان  ،شواهد و دالیل تقویت این نظر یکی از. بر غیرمسلمان تفسیر نمود
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  .قاعدۀ نفی سبیل استمفاد  آبی از تخصیص بودِن  ،نتیجهدر  به عقالنی بودن و
تخصـیص  ِدلیـل عـام قابل در آن مـواردی کـه یکـی از علـم اصـول، درتوضیح اینکه، 

ناپـذیری بـرای  ایـن تخصـیص .عقلی باشدشاد به حکم صورتی است که مفاد آن ار  نیست،
و عقل قرائـت شـود هـم مشـمول آن احکام مستقل عقلی مطرح شده و هر نصی که در پرت

جمعـی از (نیسـتند پذیر  ، تخصـیصقبح ظلـم سن عدالت ومانند ُح  ،زیرا احکام عقلی است؛
دالت و نهـی از سـتم آیاتی که مفاد آنها امـر بـه عـمانند  ،)٢٠٣، ص١ج: ق١۴٢۶پژوهشگران، 

 ،نتیجـهدر  و قاعدۀ نفی سبیلعقلی بودن محتوای  که بر شواهدیاز  یکی. )٨: مائده(است 
برخـی تصـریح توان ارائـه نمـود،  ی ظالمانه میپذیر  انحصار مدلول آن در نفی ظلم و سلطه

و اعتــراف  )٣۴۴، ص٢ج: ق١۴١٣نــائینی، (تخصــیص بــودن ایــن اصــل  ِفقیهــان بــه غیرقابل
بر  )٣۴٢، ص٢٢ج: ق١۴٠۴(و صاحب جواهر  )١۵٨ص: ق١۴٢٠( الغطاء کاشفنظیر  فقیهانی
نیـز  1امـام خمینـی مطلبـی کـه در آرای نی بودن محتوای اصل نفـی سـبیل اسـت؛عقال
الملـل  بینروابـط  عقیـدۀ ایشـان، حـوزۀ وجو نمود، زیرا به توان برای آن شواهدی جست می

اندیش بایـد بـا  ی اسـت کـه عقـِل مصـلحتحوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است؛ یعنی جـای
المی و مسـلمانان بـه قضـاوت ت اسـو مضـاّر عمـل و مصـالح و مفاسـد امـ ترازوی منـافع

در جمع سفیران و وابستگان کشـورهای  ،عنوان یکی از فقیهان برجسته ایشان، به. بنشیند
ال جملــۀ در دو  را )الملــل بینعــد روابــط بُ  در(مقــیم ایــران برنامــۀ مکتــب اســالم  خــارجِی 

آیـۀ نفـی . )٨١، ص١۴ج: ١٣٨٩خمینـی، ( خالصـه نمـود )٢٩٩: بقـره(  َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمون
در اصـول متعـدد قـانون  و اسـت از مکتب اسالم ترین نصوص این بخش سبیل از اساسی

   .ودوم، به آن اشاره شده است ویژه اصل یکصدوپنجاه ، بهاساسی جمهوری اسالمی ایران
قاعدۀ سلبی  ۀهمسویی جنببر انحصار مدلول نفی سبیل در بعد سلبی، اهد از دیگر شو 

سـتیزی، و  ظلم جـویی و عـدالت کرامـت و عـزت و ماننـد ،ر تعالیم اسالمنفی سبیل با دیگ
مانند عدالت، و نفی ظلم و  ،همسو بودن بعد ایجابی آن با روح حاکم بر تعالیم اسالمیغیر 

  .تبعیض است

نـه، عقالیـی و بعد سلبی داللت این قاعـده معنـایی کـامًال متـین، عادال  توضیح اینکه،
اسـت و بـا  مطـابق روح حـاکم بـر اسـالم با دارد؛ همچنین، مندانهموافق با شخصیت عزت
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 و از مـدلول مطـابقی. همسوسـت ، مانند اخالق و عقایدابعاد اسالم دیگر تعالیم شریعت و
نیز چیزی فراتر از ر دالیل و مستندات این اصل یگآیۀ نفی سبیل و قدر متیقن از د پذیرِ خرد

 مناسـبت حکـم و براین، افزون. )٣۴٨ص: ١٣٩۴فخلعی، (آید  دست نمی جنبۀ سلبی قاعده به
 تـرین دالیـل نفـی سـبیل بـود حکـممعاصـر م نظـراِن  نظر برخـی صـاحب ـ کـه بـهموضـوع 

ر لغـت بـه معنـی کـه د ـ نیز بر عزت مسلمان داللـت دارد )٣۵٨، ص١ج: ق١۴١٩بجنوردی، (
  .)۵۶٣ص: ق١۴١٢راغب، (ناپذیری او آمده است  غلبه

معنی اثبات سبیل و سلطۀ مسلمان بـر ظالمـان  همچنین، جنبۀ اثباتی این قاعده، اگر به
اثبات و مطـابق بـا روح حـاکم بـر شـریعت اسـت؛  ِبا هر عنوان و دین و مذهبی باشد، نیز قابل

ـاَس إِ : ای آمده اسـت که در آیۀ شریفه چنان ـِذیَن َیْظِلُمـوَن النَّ ِبیُل َعَلی الَّ َما السَّ : شـوری( نَّ
اعتراف برخی مفسران، کفر و ظلم در اسـتعماالت قرآنـی بـه یـک معنـی  ویژه آنکه، به به. )۴٢

؛ الکافرون هم الظالمون: مثًال در این آیه کفر ظلم شمرده شده اسـت. گردند استعمال می
ـِه َیْجَحـُدوَن : م آمـده اسـتسـورۀ انعـا ٣٣درمقابل، در آیۀ  ـاِلِمیَن ِبآیـاِت اللَّ ؛ َو لِکـنَّ الظَّ

  .)٣٩٠، ص١ج: ق١۴٢۴مغنیه، (ورزند  ظالمان آیات الهی را انکار کرده، به آن کفر می
 در حقـوق و انبـرای اثبـات سـلطه و علـو مسـلمان باوجوداین، تمسـک بـه ایـن قاعـده

 با کاوش در بیشـتر. فاقد حجت و دلیل استمسلمانان، ناصواب و مزایای اجتماعی بر غیر
ان بـر مسـلمحقـوقی بـه برتـری بـا اسـتمداد از ایـن قاعـده ضـعف خوانشـی کـه  ،مصادیق

های این سستِی دیدگاه در آغاز این  یکی از نمونه. شدروشن خواهد  ،فتوا دادهغیرمسلمان 
ر ایـن بـاره د). مسـلمان در مجلـس قضـاوتبرتری دادن مسلمان بر غیر( نقل گردید مقاله

  :شود توضیح بیشتری داده می
 ن را در مجلـس قضـاوت بـر کـافرتوانـد مسـلما قاضـی مـی: گوید می شرایعدر  محقق

بـا دلیل موافقت این نظـر  فقیهان دیگر نیز به .)٧١، ص۴ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (برتری دهد 
ب جـواهر، صـاح( »یعلـوا سـالماإل «یا حـدیث  )٣٩۴، ص٢ج: تا حائری، بی(دلیل شرافت اسالم 

ـ بـا ایـن نظـر  آینـد شـمار مـی بهکه از مـدارک قاعـدۀ نفـی سـبیل ـ  )١۴٣، ص۴٠ج: ق١۴٠۴
نقل نمـوده، مـدرک  مبسوطآن را در  شیخ طوسیکه برآن، روایتی  عالوه. اند موافقت نموده

  :دیگری برای جواز برتری مسلمان بر کافر در مجلس قضاوت شمرده شده است
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 .رفتند حیشر یک زره نزد  بر سر فردی یهودی برای حل اختالف با 7علی
اگـر طـرف مقابـل مـن : فرمود شریحدر مکانی باالتر نشست و به  7علی

کـه دم یشـن 6الّلـه از رسول ینشستم، ول یبا او در مقابل تو م ،ذمی نبود
، ٨ج: ق١٣٨٧طوسـی، () بـا آنـان برابـر منشـینید(» ...ال تسـاووهم«: فرمود

  .)١۴٩ص

ن روایت که از آن در کتب روایـی شـیعه اثـری یافـت نشـد، از منـابع اهـل سـنت وارد ای
دلیل عـامی بـودن  بـراین، بـه ؛ افزون)٧٢٢، ص٢ج: ١٣٩۵ثقفـی، (  مجامع شـیعه شـده اسـت

کننده بدانیم، قسمت آغازیِن روایـت  اگر اعتماد فقیهان به آن را جبران. دارای ضعف است
و  7محور علـی پذیریم؛ زیرا ازسویی مخالف روش عدالت کند، نمی که مساوات را نفی می

العملهای ایشان برای قضات خویش در پرهیز از رفتارهایی است که باعـث ناامیـدی  دستور
و از سـوی  )۴١٣، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینـی، (گردد  از اجرای عدالت، حتی درمیان دشمنان می

ر آن فرماِن برقراری مسـاوات نیز مخالف است که د )٣-١همان، ح(دیگر، با روایات دیگری 
کنـد،  هرکس میان مردم قضـاوت می«: میان طرفین در مجلس قضاوت داده است، مانند

، ٣ج: ق١۴١٣شـیخ صـدوق، (» باید میان آنان در اشاره و نگاه و نشستن مساوات برقـرار کنـد

شود، چه دو طرف دعـوا  های دعوا می عموم و اطالق این روایت شامل همۀ فرض. )١۴ص
غلبـۀ وجـودی مسـلمانان نیـز . مان و چه کافر و چه یکی مسلمان و دیگری کافر باشدمسل

جهت،  همین بـه. شـود موجب انصراف عمومات به فرض مسلمان بودن دو طرف دعوا نمی
وارد  )۵١، ص۶ج: ق١۴٠۶مجلســی اول، (هـا  مـذکور در برخـی از نقل» بـین المسـلمین«قیـد 

کـه روایـت  همچنان. صص این عمومـات گـرددمورد غالب است و خصوصیتی ندارد تا مخ
تواند مانع عمومیت این روایات گردد؛ چون مضمون ایـن  نمی» اإلسالم یعلو والیعلی علیه«

پـس، مضـمون آن در مقایسـه میـان . به دیگر ادیـان اسـت روایت برتری دین اسالم نسبت
، بـر شـرافت اسالم و کفـر وارد گردیـده اسـت، نـه میـان مسـلمانان و کفـار؛ حـداکثر آنکـه

گونه  کند و معلوم است که شرافت مسلمان ـ منطقًا ـ هیچ به کافر داللت می مسلمان نسبت
ای با ترجیح وی بر کافر در مقام دادرسی ندارد؛ زیرا اساسًا روایات مساوات در مقـام  مالزمه
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به دیگـری ازحیـث منزلـت و موقعیـت و  آن است که قاضی به برتری یکی از طرفین نسبت
دیگر، رعایت عدالت در صدور حکم میان مسلمان و کافر، در   بیان به. ت توجهی نکندشراف

ضرر مسلمان باشد، موجب نقـض برتـری اسـالم  نفع کافر و به فرضی که نتیجۀ دادرسی به
گونـه منافـاتی بـا  اولی، مساوات در همۀ مراحل دادرسی نیز هیچ  طریق  نیست؛ بنابراین، به
ایت اینکه، در مقام تعارض میان روایاتی که امر بـه تسـاوی نمـوده و نه. برتری اسالم ندارد

روایـات آمـره بـه : روایتی که نهی از تساوی میان مسلمان و غیرمسلمان نموده، باید گفـت
َو ِإذا َحَکْمـُتْم َبـْیَن تساوی موافق قرآن، و روایات آمره به عدم تساوی مخالف آیاتی مانند 

ْن َتْحُکُموا بِ 
َ
اگـر کسـی بگویـد کـه روایـت آمـره بـه عـدم . اسـت )۵٨: نساء( اْلَعْدِل الّناِس أ

مساوات مخصص این آیه و روایات عـدم تسـاوی اسـت، خـواهیم گفـت ایـن آیـه و روایـات 
  .تخصیص لزوم عدالت سخن گفته، آبی از تخصیص است ِدلیل اینکه از مسئلۀ غیرقابل به

رفتـاری در همـۀ مراحـل دادرسـی میـان مسـلمان و  عـدالِت  ،با توجه به آنچه گذشـت
ــری اســالم . غیرمســلمان واجــب والزم اســت اســاس تقالل مســلمان بر و عــزت و اســبرت

بلکه براساس احادیث در رعایت  ،نشستن در مجلس قضاوت نه در باال ،رهنمودهای دینی
ُه َمْن «: انصاف با دیگران است اَس ِمْن َنْفِسـِه َلـیُ ِإنَّ ـُه ِإالَّ ِعـّزاً  ْم ْنِصِف النَّ کلینـی، ( »َیـِزْدُه اللَّ

). افزایـد ، خداوند بر عزت او میدیگران انصاف کند کس که با آنهر ( )١۴۴، ص٢ق، ج١۴٠٧
دهــد کــه در مجلــس قضــاوت بــا  جــای دیگــری قــرار بــدیهی اســت اگــر کســی خــود را بــه

واز گـاه بـه جـ هـیچ ،مسلمان حاضـر گردیـده اسـتکیش خود در محضر قاضی غیر غیِرهم
اختالف در عقیـده  سبب قاضی به او به توجه ویژۀ نشستن و برتری دادن خصم او در مکاِن 

حکـم  )بسا یکی از ظالمان باشد که چه(عقیده با طرف دعوای او  اشتراک در و ،با مسلمان
  . نخواهد نمود

 کسـب امتیـازات و برتـری اجتمـاعی و درنتیجه، تمسک به این قاعده و دالیل آن برای
انسـان «کرامـت نادیـده انگاشـتن ه برای مسلمان بر دیگر افراد بشر، های حقوقی ویژ بهره

مسـلخ  الملـل اسـالم، بـه بینگرایش به این نظریـه در تـدوین حقـوق  .است» ما هو انسانب
معیـار اصـلی بـرای توجـه بـه خلـق  الهـی مـالک و بردن امری است که در تعلـیم انبیـای



136  

  

  

 

ل، 
 او
ره
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
١٣
٩۵

  

های  یض میان افراد نوع بشر، از جاذبهپرهیز از تبعو جالب آنکه، همین مساوات . ستخدا
ا، بـه پنـاه هـ ها وتبعیض ، که خسته از رنجاصلی دعوت پیامبران برای تودۀ محرومان است

تبعیض  آورِ  پیام چگونه ممکن است همین مکتْب  ،حال شتافتند؛ عدالت اجتماعی آنان می
  د؟و تفسیر خاص از عدالت شولعاب دینی  حقوق بشر با رنگ و

 ؛اخـالق اسـت محل تلفیق فقـه و توضیح آنکه، ازمنظر اسالم، حوزۀ ارتباطات انسانی
شـیرینی و مالیمـت اخـالق همـراه حقـوق بایـد بـا  و دافعۀ فقـه به این معنی که خشکی و

این دو دیدگاه فاصـله از ، ضروری است رو ازاین. اسالم است ناپذیرتغییر این از اصول . گردد
  : بگیریم

بـرخالف روش  ،با تمسک به دالیلی ضعیف و آیاتی متشابهاین دیدگاه  :دیدگاه نخست
همچنـین،  و )٢٠ص: ق١۴١٩جعفـری تبریـزی، (در برخورد با اهل کتاب  6پیامبرعادالنۀ 

فهـد حلـی،  ابن(ل شـده در حقوق تفکیـک قائـمیان اهل ذمه و اهل حرب  دالیل فراوانی که
مبنـــی بـــر پرهیـــز از کبـــر و  المیـ اســـاخالقـــی  های از توصـــیه )١٧٨، ص۵ج: ق١۴٠٧

در مسـلمانانی کـه براین، بدون تفکیـک میـان غیر کند؛ افزون پوشی می چشمخودبرتربینی 
ر کبـه خـدا را تـذکم جمعی از آنـان  اسی و گرایش دستشنآیات زیادی در قرآن مجید، خدا

طلب و  دسـتۀ صـلح که قرآن کـریم در دو(مسلمانان را ، همۀ غیر)١١٣ :عمران آل( دهد یم
قرار داده است؛ این دیـدگاه، درنتیجـه، بـه برتـری در یک دسته  )طلب تقسیم نموده جنگ

حقوقی شهروندان مسلمان جامعه اسالمی و عدم تساوی ایشـان دربرابـر قـانون بـر دیگـر 
شهروندان حکم داده است؛ شهروندانی که سایۀ عـدالت اسـالمی را پناهگـاه امنـی بـرای 

  . اند خود قرار داده

ناشـی از کاسـتی در  اند کـه گرفتـار تفـریط طرفـداران ایـن دیـدگاه کسـانی: دیدگاه دوم
مسـلمانی را مسـاوی بـا  مسـلمان و آنـان. انـد کرامت خدادادی خویش شخصیت انسانی و

خواست  تری ظاهری کافران بر مسلمانان راو بر شمارند  میافتادگی  عقب و زبونی اری وو خ
 و قضـای حتمـی خداونـد بـرای وامـع اسـالمی را تقـدیرپـذیری ج ، و ضعف و سلطهخداوند

برابـری عـزت و  خداونـد منشـأ انـد فرامـوش کرده گویا این عده. دانند جمعیت مسلمان می
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 آنان رشتۀ. )٢٣٠، ص٨ج: ق١۴٠٧کلینی، (که در روایات آمده است  هاست؛ چنان همۀ انسان
ــه به علقــه و ــرادران هم تمــایالت خــویش را ن ــکــیش  ســوی ب دوســت و  ا همنوعــان صلحی
   .)١٣٩: نساء( اند دشمنان دین افکنده سوی کافران ستمکار و ، بلکه بهرفتار نیک

 و ،قواعد شرعی اصول و مجموع بافارغ از این دو دیدگاه، راه سومی هم وجود دارد که 
هـم بـر  ایـن دیـدگاه،. سـازگارتر اسـت اصول انسـانی و نگـاه قرآنـی روح شریعت و مذاق و
اصالت نیکی در رفتار و قسط و عدل حکم نموده است و دربرابـر آنـان هم  انسان و کرامت

اند، بر نفی سبیل ظالمانۀ کافران  که، با زبونی، خویش را دربرابر قدرت و مکنت کفار باخته
  .ورزد از جانب خداوند تأکید می

مسـتند ای کـه  ویژه آیـۀ شـریفه درمجموع، با بررسی مستندات قاعدۀ نفـی سـبیل، بـه
اصلی این قاعده بود و دقت در مفردات آن و همچنین، با توجه به احتماالت متعـددی کـه 
در سخن اندیشمندان اسالمی در داللت آن داده شد، باید گفت تمسک بـه ایـن قاعـده در 

پوشی از این امر، داللتی بیشتر از جنبـۀ سـلبی و  درصورت چشم. مقام تشریع مشکل است
درنتیجه، تمسک به این قاعده بـرای اثبـات . ران بر مسلمانان نداردنفی برتری حقوقی کاف

  .امتیاز و برتری حقوقی مسلمان بر کافر فاقد وجاهت فقهی است

سـنجی میـان آن و  الملـل بـه نسبت در روابـط بین» عـدالت«درادامه، با تبیین مفهـوم 
  .پرداخت قاعدۀ نفی سبیل خواهیم

  عدالتاصل  .۴
  مفهوم عدالت  .١-۴

هـا و اندیشـمندان، در همـۀ  دالت از مفاهیمی است کـه در اذهـان همـۀ نسـلاعتدال یا ع
در لغـت » عدل«. ها و اهداف آدمی بوده است بخِش خیل عظیمی از آرمان ها معرفت زمان
معنـا و حقیقـت ایـن مفهـوم در شـرع از . )۵۵١ص: ق١۴١٢راغـب، (اسـت  معنی مساوات به

. )٢١٣، ص١ج: ق١۴١٨؛ خـوئی، ٣١٢، ص١٢ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (اش جدا نیست  معنای لغوی
ها  شده ازسوی اندیشمندان، رعایت تساوی در اسـتحقاق عدل، در عبارتی معروف و پذیرفته
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هُ «: و دادن حّق هر صاحب حقی به اوست : ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، (» ِإْعَطاُء ُکلِّ ِذی َحقٍّ َحقَّ

  . آنان است نقطۀ مقابل عدل، ظلم یا دریغ نمودن حقوق افراد از. )١٣١، ص٩ج

ایـن . شـتقات آن اسـتم و »قسـط«معنای عدل انگاشته شـده، واژۀ  ز واژگانی که هما
 ،شناسـان تعبیر لغت بـه .کـار رفتـه اسـت یش از واژۀ عدل بـهط اجتماعی بواژه در حوزۀ رواب

أّن «: آشـکار را قسـط گوینـدروشـن و  بـا ایـن تفـاوت کـه عـدالِت  ،قسط همان عدل است
  .)۵۴، ص٨ج: ق١۴٠٢مصطفوی، ( »ن الظاهریّ القسط هو العدل الب

هایی با عقاید و افکار گونـاگون  بدیهی است زمانی که عدالت در حوزۀ روابط میان ملت
. فهم بـرای دیگـران باشـد ِدینـی و غیرقابـل توانـد حـاوی تفسـیری درون رود، نمی کار می به

نمـوده یـا دربـارۀ نقـض و ها، با اختالف در ادیان و باورها، یکـدیگر را بـه آن دعـوت  انسان
آنان تحقق عدالت را بـه اعتقـاد و بـاور خاصـی . دهند میازبین رفتن آن به یکدیگر هشدار 

ــد؛ چنان مشــروط نکرده ــه  ان ــدادک ــر  فاضــل مق ــار کف ــدالت درکن ــای ع ــد اســت معن معتق
بنابراین، عدالت باید دارای تعریفی کامًال هویدا و . )٩٩، ص٢ج: ق١۴٢۵(یافتنی است  تحقق

ایـن . ارزیابی برای دیگران باشد که هرکس بتواند دربارۀ وجود و عدم آن قضاوت نماید ِبلقا
کـه  چنان. شود، یکسـان اسـت میمسئله در همۀ مفاهیم مشترکی که به آن فراخوان داده 

پذیری، آن را مطلبـی مسـاوی میـان  هنگام فراخوان به توحید و نفی سلطه 6رسول خدا
؛ که تمسـک بـدان )۶۴: آل عمران( َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنُکْم : نماید خود و دیگران معرفی می

، ٣ج: ق١٣٩٠محمدحســین طباطبــائی، (  و عمــل بــه لــوازمش بــین مــا و شــما مســاوی اســت

  .)٢۶۴ص

  انصاف رابطۀ عدالت با مساوات و .٢-۴

که گذشت، معنای لغوی و متفاهم عرفی از واژۀ عدالت همان مساوات و برابری و نفـی  چنان
ای نظام حقوق اجتماعی اسالم نیز همین  اصل نخستین و پایه. ها است تبعیض دراستحقاق

لـوین، (انـد  ها و مـذاهب ایـن اصـل را تأییـد کرده هـا و تمـدن تقریبًا همـۀ فرهنگ. اصل است

دلیل این اصل، آیاتی از قرآن کریم است که به اشـتراک و همگـونی در منشـأ . )٣٠ص: ١٣٧٧
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خلقت اشاره دارد؛ مثًال آیۀ یکم سوره نساء یـا روایتـی کـه خـدای واحـد و پـدر و مـادر واحـد را 
 «: سبب یکسانی همگان دانسـته اسـت

َ
مَّ َواِحـَدٌة َو اْأل

ُ
بَّ َتَبـاَرَک َو َتَعـاَلی َواِحـٌد َو اْأل َب ِإنَّ الـرَّ

یـا روایتـی کـه ایـن هماننـدی را، همچـون اشـتراک در  )٢٣٠، ص٨ج: ق١۴٠٧کلینـی، (» َواِحٌد 
إّمـا أخ لـک : فـإّنهم صـنفان«: های اکتسابی، سبب رعایت حقوق معرفی کرده اسـت ویژگی

هـای تکـوینی،  یـک از ویژگی هیچ. )۵٣نامـه : البالغـه نهـج(» فی الّدین أو نظیر لک فی الخلـق
توانـد و نبایـد عامـل  نمی) فرمـود 7کـه علـی چنان(نژاد، و اکتسابی، مانند تقوا مانند رنگ و 

؛ )٧٢٩ص: ق١۴١۴شیخ طوسی، (طلبی در حقوق اجتماعی گردد  تبعیض دربرابر قانون و افزون
، ۴ج: ق١۴١٣شـیخ صـدوق، (های شـانه، برابرنـد  ها دربرابر قانون، مانند دندانـه زیرا همۀ انسان

ژۀ عدالت، با توجه به معنای لغوی و ارتکازات فطری و عقلـی، در بیشـتر بنابراین، وا. )٣٧٩ص
: ١٣٩۴فخلعــی، (هــا در شــمول و اجــرای قــانون اســت  هــا و دولت مــوارد بیــانگر تســاوی ملت

گمان، هرچند رابطۀ مفهومی عدالت و مساوات در برخی موارد، که به اسـتحقاق  بی. )١٢۴ص
چنـان  شان آن میان آید، ارتباط آنجا که پای قانون به گردد، ولی گردد، کمرنگ می افراد بازمی

رو، برخــی  ازایــن. تــوان معنــی نمــود تنگاتنــگ خواهــد شــد کــه عــدالت را جــز مســاوات نمی
اند قانون نباید خودش میـان افـراد تبعـیض قائـل شـود؛ بـه عبـارت دیگـر،  اندیشمندان گفته

هسـتند، بـه مسـاوات رفتـار کنـد قانون باید با افرادی که از لحاظ خلقـت در شـرایط مسـاوی 
به همین دلیل، همه فقیهان با وجـوب مسـاوات میـان کـافر و . )٢٠٨، ص٢١ج: تا مطهری، بی(

ویژه اگر عدم مراعات آن مسـتلزم تضـییع  اند؛ به رأی مسلمان در محضر قضاوت اسالمی هم
از اصـل  بـدیهی اسـت خـروج و عـدول. )٧١٣ص: تـا ، بی)مجاهد(طباطبائی (حقی از کافر گردد 

صورت حکمی و چه موضوعی، باید برپایۀ دالیل محکم و توجیهـات  عدالت و مساوات، چه به
ــۀ مســلمان و  ِقابــل ــابرابری دی ــد دالیلــی خاصــی کــه فقیهــان در ن ــذیرد، مانن فهم صــورت پ

  .)٣٨، ص۴٣ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (اند  غیرمسلمان به آن استناد نموده

جز مـواردی کـه بـا قرینـه در معنـای  فقیهـان، بـهاین معنـی از عـدالت در کاربردهـای 
دلیل رعایـت اختصـار، در ذیـل بـه برخـی مـوارد اشـاره  به. کار رفته، فراوان است دیگری به

  :گردد می
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: تـا اردبیلـی، بـی(انـد  کار بـرده مکرر در متون فقهی به را» العدل و التسویه«عبارت . الف

اقتـران شـاهدی اسـت بـر اینکـه عـدل و این  .)١٩۵، ص٣١ج: ؛ صاحب جواهر، همان۵٣٧ص
   .نیز یک معنا دارند مشوب به فهم فقهیغیر تلقی ابتدایی و مساوات در

ازسوی قاضی میان طـرفین وارد شـده، در احادیثی که در باب لزوم رعایت عدالت . ب
. )١۴٩، ص٨ج: ق١٣٨٧شـیخ طوسـی، (نقل گردیده اسـت  6از رسول خدا» فلیعدل«تعبیر 

کلینـی، ( وارد شـده اسـت» فلیـواس«یـا » فلیسـاو«بـا تعبیـر  7رمان علـیاین مفهوم در ف

محدثان بـه یـک معنـی تلقـی شـده  در منظر فقیهان وهر دو تعبیر  .)۴١٣، ص٧ج: ق١۴٠٧
  .اشتراک معنوی میان این دولفظ است این موضوع گویای. است

ه بـ ،صـورت مطلـق بـه ،فقیهان اصل تساوی میان همگـان را در مـواردی کـه فـرد. ج
واجـب  )از بـاب وجـوب رعایـت عـدل(کـرده اسـت، تقسیم مالی در میان افرادی وصـیت 

متفـاوت باشـد و اسـتحقاق ایشـان سهام آن افراد  ،اساس قرآن کریمهرچند بر  ؛اند دانسته
 .)٢٠٠، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (

سـاِء  مفسران در ذیل آیۀ. د ْن َتْعِدُلوا َبْیَن النِّ
َ
، نـاتوانی )١٢٩: نسـاء( َو َلْن َتْسَتِطیُعوا أ

: تـا اردبیلی، بـی(اند  ی مساوات در میل قلبی تفسیر کردهبرقرار  ی درتوانبر اجرای عدالت را نا

  .)۵٣٧ص

معنـا بـا عـدالت کـه کـاربرد بسـیاری در روابـط اجتمـاعی دارد، واژۀ  از دیگر واژگان هم
ی را بـا ایـن عنـوان باب ،با تقارن میان عنوان عدل و انصاف، مرحوم کلینی. است» انصاف«

بیـانگر آن اسـت کـه از منظـر  این اقـدام. )١۴۴، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( تنظیم نموده است
  .عدالت است ترجمان محدثان بزرگ اسالمی انصاف نیز

فـیض کاشـانی، (داری نـاحق اسـت  امروزه از انصاف، کـه نقطـۀ مقابـل تعصـب و جانـب

» دانـی، درحـق دیگـران به خود روا می اصل روادارِی آنچه«، با عنوان )۴٩، ص١ج: ق١۴٢۵
حقوق «شناختن   رسمیت ای که زمینۀ مساعدی برای به گردد؛ اصل مشترک انسانی یاد می
آورد؛ معنایی که  خواهی در وجدان انسانی فراهم می و راهی مطمئن برای عدالت» دیگران
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ای خـود چیـزی کـه بـر «: در وصیت به فرزند خویش با مبنـا قـرار دادن آن فرمـود 7علی
پسـندی، بـرای دیگـران  پسندی، بـرای دیگـران هـم بپسـند و آنچـه را بـرای خـود نمی می

 1،جان رالزی که فیلسوف عدالت، »حجاب جهل«این راه از . )٣١نامـه : البالغه نهج(» نپسند
تر اسـت  مراتب نزدیک طرفی فرد در دستیابی به موقعیت عادالنه ترسیم نموده، به برای بی

گیـرد و  ، زمـانی کـه فـرد در حجـاب جهـل قـرار میرالـز؛ چون در نظر )١٣٨٢موحـد، : ک.ر(
کنـد و بـه عـدالت  داند در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، آینده را منصفانه ترسـیم می نمی

دهـد و قضـاوتی  جای دیگری قـرار می اما در نگاه اسالمی، فرد خود را به. گردد نزدیک می
گاهانه و خیرخواهانه خواهد نمود بخشـی در  البته، تلقی اسـالمی از ایـن قاعـده، رسمیت .آ

دادن بـه   ساحت حقوق دیگران است و نه حقایق؛ پس نباید از توصیه به رواداری، لزوم تـن
  . را نتیجه گرفت 2گرایِی معرفتی نسبیت

  الملل اسالم بینعدالت در روابط  .٣-۴

 اصـلی قـوام و دوام صـرعننیـز و  )٢۵: الحدیـد(واالتـرین اهـداف » قیام به قسط«عدالت و 
ْرُض «: اســت زمــین هــا و آســمان

َ
ــَماَواُت َو اْأل اَمــِت السَّ

َ
ــْدِل ق ، ۴ج: ق١۴٠۵احســایی، ( »ِباْلَع

نیز خواهد بـود ) ها از جمله روابط با دیگر ملت(سبب پایداری دیگر امور  این مهم. )١٠٣ص
المللـی اسـالم  نبراین، در قرآن کریم، روابـط بی افزون .)٣٩٣، ص٢ج: ق١۴٢۵فاضل مقداد، (
یرمسلماناِن جویای صلح و گریزان از جنگ استوار با غ صورت خاص برپایۀ رفتار عادالنه به

  : است درآیۀ هشتم سورۀ ممتحنه آمده .گردیده است

 یِن َو َلْم ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکْم ِذیَن َلْم ُیقاِتُلوُکْم ِفی الدِّ ُه َعِن الَّ ال َیْنهاُکُم اللَّ
ْن 
َ
َه ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن أ وُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ اللَّ  .َتَبرُّ

محمدحســین ( دور مانــده اســت ز گزنــد نســخا تصــریح برخــی مفســران به کــه ،ایــن آیــه

ـــا  ، و به)٢٣۴، ص١٩ج: ق١٣٩٠طباطبـــایی،  ـــژه در تشـــریع محـــدودۀ رفتـــاری ب صـــورت وی
تأکید مجـددی اسـت بـر  ،حقیقتگردیده، در نازل  »نیکی وعدالت«غیرمسلمانان بر محور 

ُمُر ِباْلَعـْدِل َو همچنین، آیۀ . میان همگان دستور کلی به رعایت عدل و احسان
ْ
َه َیأ ِإنَّ اللَّ
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ْحسان که دربـارۀ چگـونگی رفتـار بـا دشـمنان  )٨: مائده(» اْعِدُلوا«و فرمان  )٩٠: نحل(  اْإلِ
ویژه  در روابط انسانی است؛ به اصل عدالت یتلزوم رعا روشنی برصادر شده است نیز گواه 

حقـوقی و  یجـوی برتـریسـاز  های گوناگونی کـه اخـتالف عقیـده در آنهـا زمینـه میان ملت
ای اســت کــه رســول  ایــن مســئله. های مــذهبی خواهــد شــد تعصــباجتمــاعی در پوشــش 

هشـدار بـه آن بـود و آن نگـران واپسـین روزهـای زنـدگی خـود  تـا از روز نخسـت 6خدا
آخرین سفر حـج و اوج اقتـدار حکومـت  خود در بازگشت از یخیام تار یپ درایشان، . داد می

 ای نژادپرسـتانه اندیشـۀهرگونه  ،های شانه با تشبیه مردم به دندانه ،العربخویش در جزیرة
به غیرعـرب و بـرای غیرعـرب  ای برای عـرب نسـبت هیچ برتری«: فرمود ،را محکوم کرده

امیــر . )۴٢۴، ص٢ج: ق١۴٠٨محــدث نــوری، ( »بــا درســتکاری، مگــر بــه عــرب نیســت نســبت
ی بــرای عنــوان مــالک نــوین نیــز بــرای جلــوگیری از سوءاســتفاده از تقــوا، بــه 7مؤمنــان

د سـبب برتـری افـرا را یگانه تقوا ایشان نیز: این هشدار را تکمیل نمود ،خواری حقوقی ویژه
شـیخ (خواهی بیشتر از حقوق اجتماعی  سهم نه راهی برای ،در پیشگاه خداوند معرفی نمود

  .)٧٢٩ص: ق١۴١۴طوسی، 

  : رو و با درنظر گرفتن اینکه این از

المللی باوجود ادیـان و  ت بینمدیریت مناسبامکتبی جامع و دارای داعیۀ  اسالم: یکم
  مکاتب مختلف در عصر حاضر است؛

  الملل است؛ ترین اصول روابط بین عدالت از کلیدی :دوم

در مقام تعریف الگـوی عـدالت رفتـاری آید که الزم است اسالم  دست می به این نتیجه
، درکنار فاضل مقدادتعبیر  به ،که تکیه نماید دینی، بر تعریفی از عدالت در عرصۀ برونخود 

دینـی،  هـای درون فرض تا بدون نیاز به پذیرش پیش )٩٩، ص٢ج: ق١۴٢۵(بیابد   کفر تحقق
سنجی قـوانین  این تعریف به میزانی برای نسبت. رزیابی باشدشناخت و ا ِبرای دیگران قابل

  . و تعالیم اسالم با عدالت تبدیل خواهد شد

المللی اسالم همان معنـای لغـوی واژۀ عـدالت و متفـاهم  درنتیجه، مفهوم عدالت بین
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این مفهوم با معیار و محکی بـه نـام . شناخت است ِعرفی از آن است که برای همگان قابل
  .ارزیابی نیز هست ِقابل) خود را جای دیگری قرار دادن(انصاف 

منظــور از . دهــد شــکل می» مســاوات حکمــی و اســتحقاقی«بنیــاد چنــین عــدالتی را 
المللی برای شـهروندان مسـلمان و غیرمسـلمان، بـه  اجرای قواعد بین» مساوات حکمی«

مسـاوات  کـه بـا ضـمیمۀ اسـتحقاقی آن را از )٣١١ص: ١٣٨٩افتخـاری، (شکل واحـد اسـت 
کند وحدت اندیشـه و  به عبارت دیگر، اسالم تالش می. ایم ریاضی و مشابهت خارج نموده

گرایی، نژادپرسـتی و  ها پدید آورد و عوامل واگرایی، ماننـد طائفـه نظر را درمیان همۀ انسان
ها  دهد که همۀ انسـان اسالم این اندیشۀ بنیادین را گسترش می. کند طلبی را نفی  تبعیض
بدیهی است فاصله گرفتن از این معنا و . ها برابر و برادرند ها وشایستگی اس استحقاقبراس

که بدون نیاز بـه (انتقال به معنای جدید برای واژۀ عدالت و اثبات حقیقتی شرعی برای آن 
برخالف اصل عدم انتقال، و نیازمند دالیـل ) قرائن عدالت در آن معنا به ذهن متبادر گردد

  .اپذیری است که یافت نگردیدن محکم و خدشه

  با عدالت نسبت قاعدۀ نفی سبیل  .۵

مقصـود از . که گذشت، مفاد قاعدۀ نفی سبیل دارای دو جنبۀ سلبی و ایجـابی اسـت چنان
بعد سلبی، نفی هرگونه سلطه و تشـریع و قانونگـذاری اسـت کـه بـه اثبـات سـلطه ازسـوی 

آن اســت کــه همــۀ تشــریعات و در بعــد ایجــابی، منظــور . کــافران بــر مســلمانان بینجامــد
ای باشـد کـه بـه برتـری و سـیادت  گونـه ها و رفتارهای عملی و اجرایـی بایـد به قانونگذاری

تـر در توضـیح حـدیث  چنـین دریـافتی از مفـاد قاعـده، پیش. مسلمانان بر کافران بینجامد
. دیـدکه از مدارک اصلی این قاعده اسـت، مطـرح گر » اإلسالم یعلوا و ال یعلی علیه«نبوی 

از حدیث مذکور، افزون بر برتری نداشتن کفر بر اسـالم، صاحب العناوین الفقهیه، گفته  به
ایـن معنـا مسـتلزم . )٣۵٣، ص٢ج: ق١۴١٧مراغـی، (شود  دو نیز فهمیده می عدم مساوات آن

ها، ازطریق اثبات برتری حقـوقی  ها و ملت نفی تساوی دولت و ملت اسالمی با دیگر دولت
چنین . گری مسلمانان بر دیگر جوامع است ها و ستوده بودن سلطه مسلمانان بر دیگر ملت
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که مفهوم لغوی عدالت اسـت، درتضـاد خواهـد » مساوات«خوانشی از قاعدۀ نفی سبیل با 
  .بود

کـه شـامل ابعـاد (بدیهی است درصورت پذیرش تفسیری عام از مفاد قاعدۀ نفی سبیل 
معنی نفـی تبعـیض و ظلـم، عمـوم  ، نسبت آن با عدالت، به)سلبی و ایجابی برای آن است

دو نیز سلطۀ ظالمانۀ کافر بـر مسـلمان و مسـلمان بـر  شود؛ محل اشتراک این وجه می من 
خوانش مختار این مقاله، مدلول قاعـدۀ نفـی سـبیل را  باوجوداین، اگر براساس. کافراست

تحکیم عزت و مساوات و نفی نابرابری ظالمانه ازسوی کافران برگزینیم، و آن را فاقد جنبه 
اثباتی بدانیم، نسبتش با هر دو تفسیِر نفی ظلم و مساوات حکمی واستحقاقی، نسبت کلی 

ای روشـن از انـواع  برای نفی نمونـه درحقیقت، نفی سبیل تأییدی. با یکی از مصادیق است
  .اند داشته ظلم و خوارانگاری رایج بوده که کافران علیه مؤمنان روا می

  گیری و پیشنهاد نتیجه

عنوان  بـه ،سـتیزی اصـل نفـی سـبیل و انحصـار آن در ظلـممـدارک  مفـاد ودر این مقاله، 
ر تنظـیم روابـط جایگـاه عـدل و قسـط د همچنـین،. روشن شد ،خواهی ای از عدالت مرتبه
و معیاری بـرای سـنجش دیگـر امـور گـردد؛ ایـن امـر  میزانتبیین شد تا اسالم  الملل بین

الملـل  عـرف بین سنجش و ناآشـنا بـرای ِتفسیری غیرقابلپرهیز از تعریف و ضرورتًا موجب 
تســاوی حقــوقی و دوری از تبعــیض میــان «بــا درنظــر گــرفتن ایــن توضــیحات، . گــردد می

الملـل  لت در حقـوق بینبـرای عـدا المللـی اسـالم بینعنـوان تعریـف  بـه »مسلمان و کافر
  .گردد پیشنهاد می

 ،که مکتب اسالم نه زوال منابع قدرت و نه فقـدان منـافع مشـترکتوضیح آنکه، ازآنجا 
 ،دانـد مـی المللـی بینهم خـوردن نظـم و امنیـت را باعـث بـر » طلبـی برتـری«غریـزۀ بلکه 
پناه دین دربرابر دیگر ادیـان و در و قانونی طلبی حقوقی  تریمنادی نوعی بر  تواند خودْ  نمی

. بدیهی است سخن ما در این نوشته، نسبت قاعدۀ نفـی سـبیل بـا عـدالت بـود. ملل گردد
رغم وجـود برخـی روایـات  برخی تمایزها مانند اختالف در دیۀ مسلمان و غیرمسلمان، علی
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ه آن در رخی عبارات در وجود قائل بو ظهور ب )٢٢١، ص٢٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (در تساوی 
مسـتند بـه دالیلـی خـاص و توجیهـاتی  )٣۶٨، ص١٠ج: تـا عـاملی، بـی(میان فقیهـان شـیعه 

های اسالمی با غیرمسـلمانان بـوده  عقالنی، مانند شرایط اجتماعی و نوع قرارداد حکومت
 خالصـۀ سـخن اینکـه، جنبـۀ. که خود نیازمند بررسـی اختصاصـی در مقـالی دیگـر اسـت

مبنـایی  توانـد آیـد ـ نمی ور کـه از برخـی تعـابیر فقهـی برمیط ـ آن نفی سبیل جابی قاعدۀای
عمـومی جامعـۀ کـه، مفـاد آن بـا فهـم ویژه آن باشد؛ به در مناسبات مللو پذیرفتنی معقول 

  .ناسازگار است بشری از مقولۀ عدالت وصلح

  

	:نوشت پی
1. John Rawls (1921-2002). 
2. Epistemic Relativism. 
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  کتابنامه

  
  .قرآن کریم* 

 .البالغه نهج** 
دار الجیـل، روت، یـبی، جلـد چهار ، )ابن عربـی(احکام القرآن ، )ق١۴٠٨(عبدالله  بن ، محمدیعرب ابن .١

  . چاپ نخست
شـرح المختصـر  یالمهـذب البـارع فـ، )ق١۴٠٧) (یمحمد اسـد  ن، احمدبنیالد جمال( حّلیفهد  ابن .٢

  .چاپ نخسته، ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالمقم، ، یجلد  پنج، النافع
 ،روتیـ، بیجلـد  پـانزده، لسان العـرب، )ق١۴١۴) (رمکم الدین، محمدبن الفضل، جمالابو ( منظور ابن .٣

 .سوم چاپدار صادر،  لفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـدار ا
د ی، چهارجلدی، قم، دار سـةیز یالعز  یاللئال یعوال، )ق١۴٠۵) (یعل محمدبن(جمهور  ابی ، ابنییاحسا .۴

  .چاپ نخستللنشر،  7الشهداء
ة یـتبـة الجعفر کالمتهـران، ، یجلد  ، یکام القرآنکأح یان فیزبدة الب، )تا بی( محمد بن ، احمدیلیاردب .۵

  .چاپ نخستة، یاء اآلثار الجعفر یإلح
، یجلـد  چهـارده، شرح إرشاد األذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف، )ق١۴٠٣(_____________  .۶

  .چاپ نخست، ته به جامعه مدرسین حوزه علمیهوابس یدفتر انتشارات اسالم ،قم
مجموعه مقاالت  شده در چاپ ،»صلح وامنیت بین الملل؛ رویکرد اسالمی«، )١٣٨٩( افتخاری، اصغر .٧

  .7، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادقاسالم و روابط بین الملل
، )د حسـنی، السـیللبجنـورد(ة یـالقواعـد الفقه، )ق١۴١٩(ی بزرگ موسـو آقا بن بجنوردی، سیدحسن .٨

  .چاپ نخست، ینشر الهاد قم، ،یجلد  هفت
 .، اسماعیلیان، چاپ سوم، قمإرشاد الطالب، )١٣٧۴(شیخ جواد  تبریزی، .٩
انجمـن آثـار  تهران، ،)ثةیط ـ الحد(الغارات ، )ق١٣٩۵( د بن هاللیم بن محمد بن سعیابراهثقفی،  .١٠

  .نخست چاپ ملی،
مؤسسـة تهران، ، یجلد  یک، )یعالمه جعفر ( یرسائل فقه، )ق١۴١٩(ی ، محمدتقیزیتبر  یجعفر  .١١

  .چاپ نخسترامت، کمنشورات 
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فرهنـگ فقـه مطـابق  ،)ق١۴٢۶( )هاشـمی شـاهرودی محمودزیِرنظر سـید(جمعی از پژوهشگران  .١٢
  .نخست، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمی، چاپ :مذهب اهل بیت

، چاپ :جلدی، قم، مؤسسه آل البیت ، سیوسائل الشیعة، )ق١۴٠٩(حسن  بن حر عاملی، محمد .١٣
  .نخست

جلدی، تهران، مؤسسه  ، پنج)ینیلإلمام الخم(ع یتاب البک، )ق١۴٢١(ی الّله موسو  خمینی، سیدروح .١۴
 .چاپ نخست، 1ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ

ودوجلدی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشـر  بیست، صحیفه امام، )١٣٨٩(________________  .١۵
  .، چاپ پنجم1آثار امام خمینی

جلدی، قـم، مؤسسـة  وسـه ، سییموسـوعة اإلمـام الخـوئ، )ق١۴١٨(ی القاسم موسو ی، سیدابو خوئ .١۶
  چاپ نخست ،1یاء آثار اإلمام الخوئیإح
دار  ،هیسـور  ـ، لبنـان یجلد  یک، مفردات ألفاظ القرآن، )ق١۴١٢(محمد  بن نی، حسیراغب اصفهان .١٧
  .چاپ نخست علم ـ الدار الشامیة،ال
، دار روتیـبی، جلد  دوازده، ر المناریر بتفسیم الشهکیر القرآن الحیتفس، )ق١۴١۴(رضا، محمد دیرش .١٨

 .چاپ نخست المعرفة،
مؤسسـه  ،، قـمیجلـد  وپنج بیسـت، )یزنجـان(اح کـتـاب نک، )ق١۴١٩(ی ر یشـب یموسزنجانی، سید .١٩

  .چاپ نخست پرداز، پژوهشی رای
دار قـم، ، یجلـد چهار ، یف المرتضـیرسائل الشر ، )ق١۴٠۵(ی ن موسو یحس بن شریف مرتضی، علی .٢٠

  .چاپ نخستم، یر کالقرآن ال
ــنظــام حکومــت و مــدیریت در اســالم، )١٣٧۵(مهــدی الدین، محمد شــمس .٢١ ۀ سیدمرتضــی ، ترجم

  .چاپ دانشگاه تهران، چاپ نخست سسه انتشارات وتهران، مؤ، زاده شیرازی الله آیت
ـ  یالمحّشـ(ة یشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضة البه، )ق١۴١٠) (یعل بن الدین نیز ( شهید ثانی .٢٢

  . چاپ نخست، یداور  یفروش تابک ،، قمیجلد  ده، )النترک
دفتـر قـم، ، یجلـد چهار ، هیـحضـره الفقیمـن ال ، )ق١۴١٣) (هیـبابو بن علی حمـدبنم( صدوق شیخ .٢٣

  .چاپ دوم، حوزه علمیهمدرسین وابسته به جامعه  یانتشارات اسالم
اء یدار إح بیروت، ،یجلد  ده، ر القرآنیتفس یان فیالتب، )تا بی( )حسن ابوجعفر محمدبن( طوسیشیخ  .٢۴

  .چاپ نخست ی،التراث العرب
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تــب کدار ال ،، تهــرانیجلــد  ده، امکــب األحیتهــذ، )ق١۴٠٧(______________________  .٢۵
  .چاپ چهارمة، یاإلسالم

 تهران، ،یجلد  هشت، ةیفقه اإلمام یالمبسوط ف، )ق١٣٨٧(______________________  .٢۶
 .اآلثار الجعفریة، چاپ سوم اءیة إلحیتبة المرتضوکالم
دار قـم، ، یجلـد  یـک، )یخ الطوسیللش( یاألمال، )ق١۴١۴(______________________  .٢٧

   .چاپ نخستالثقافة، 
ــواهرصــاحب  .٢٨ ــیمحمد( ج ــواهر ال، )ق١۴٠۴) (حســن نجف ــج ــک ــالم یالم ف ــرائع اإلس ــرح ش ، ش

  . چاپ هفتم، یاء التراث العربیدار إح ،روتی، بیجلد  وسه چهل
  .دار العلم، ة المکاسب، چاپ سنگی، قم، حاشی)١٣٧٨( کاظمی، سیدمحمد طباطبائ .٢٩
، دوجلدی، قم، مؤسسـة )مةیط ـ القد(اض المسائل یر ، )تا بی(محمد  بن علی دی، سیحائر  ئیطباطبا .٣٠

 .چاپ نخست، :تیآل الب
  .إلحیاء التراث :تی، قم، مؤسسة آل البالمناهل، )تا بی(علی  ، محمدبن)مجاهد(طباطبائی  .٣١
جلدی، بیـروت، مؤسسـة  ، بیسـتر القـرآنیتفسـ یزان فـیـالم، )ق١٣٩٠( نی، محمدحسـیطباطبائ .٣٢

  .للمطبوعات، چاپ دوم یاألعلم
، ناصرخسـرو، جلـدی، تهـران ، دهر القـرآنیتفسـ یان فیمجمع الب، )١٣٧٢( حسن بن ، فضلیطبرس .٣٣

 .چاپ سوم
، )مـةیط ـ القد(شـرح قواعـد العالّمـة  یرامة فـکمفتاح ال، )تا بی( ینیمحمد حس بن دجوادی، سیعامل .٣۴

  .چاپ نخست لعربی،اء التراث ایدار إح بیروت، ،یجلد  یازده
، ق المـذهبیـتحق یالمطلـب فـ یمنتهـ، )ق١۴١٢) (یمطهـر اسـد  بن یوسف بن حسن( حّلیعالمه  .٣۵

  .چاپ نخستة، یمجمع البحوث اإلسالم ،مشهد، یجلد  پانزده
 ،، قمیجلد دو، فقه القرآن ینز العرفان فک، )ق١۴٢۵( )یور یس حلیالّله عبد بن مقداد( فاضل مقداد .٣۶

  . چاپ نخست، یمرتضو 
سســه انتشــاراتی مشــهد، مؤ ،الملــل رهیافــت فقهــی در حقــوق بین، )١٣٩۴( تقیمحمــد ،فخلعــی .٣٧

  . نسانی، چاپ نخسته مطالعات اسالمی در علوم اپژوهشکد
، امکـالعقائـد و األخـالق و األح یف یالشاف، )ق١۴٢۵) (یمرتض شاه بن محمدمحسن(کاشانی ض یف .٣٨

 .چاپ نخستدار نشر اللوح المحفوظ، تهران، ، یجلد دو
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  .جلدی، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم ، هفتقاموس قرآن، )ق١۴١٢(اکبر  قرشی، سیدعلی .٣٩
قواعـد العالّمـة ابـن  یخ جعفر علـیشرح الش، )ق١۴٢٠) (کیخضر مال جعفربن( نجفی الغطاء اشفک .۴٠

  .الذخائر ـاشف الغطاء کمؤسسه نجف اشرف، ، یجلد  یک، المطهر
دار  تهـران، ،یجلـد  هشـت، )ةیط ـ اإلسـالم( یافکـال، )ق١۴٠٧( عقوبی ر محمـدبنجعفکلینی، ابو .۴١
  .چاپ چهارمة، یتب اإلسالمکال
پخانـه چاقـم، ، یجلـد  یـک، )للفاضـل(ة یـالقواعد الفقه، )ق١۴١۶( ی، محمد فاضل موحد یرانکلن .۴٢

  .مهر، چاپ نخست
  .قطره ،تهران ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،پرسش و پاسخ دربارۀ حقوق بشر ،)١٣٧٧( لیا ،لوین .۴٣
 ،یجلـد  سه، اسبکتاب المکشرح  یة اآلمال فیغا، )ق١٣١۶( اهللالمالعبد بن مامقانی، محمدحسن .۴۴

  .چاپ نخستة، یر اإلسالممجمع الذخائ قم،
، هیـحضـره الفقیشـرح مـن ال  ین فـیروضـة المتقـ، )ق١۴٠۶( )یاصفهان یتقمحمد( مجلسی اول .۴۵

 .چاپ دوموشانبور، ک یاسالم ی ـمؤسسه فرهنگقم، ، یجلد  سیزده
روت، یجلدی، ب ، هجدهالوسائل و مستنبط المسائل کمستدر ، )ق١۴٠٨( نیحسمحدث نوری، میرزا .۴۶

  .چاپ نخست ،:تیمؤسسه آل الب
، مسـائل الحـالل و الحـرام یشرائع اإلسـالم فـ، )ق١۴٠٨) (حسن الدین جعفربن نجم( محقق حّلی .۴٧

  .ان، چاپ دومیلیچهارجلدی، قم، اسماع
ــ بن مراغــی، ســیدمیرعبدالفتاح .۴٨ ــاو، )ق١۴١٧(ی نیحســ یعل ــد دو، ةیــن الفقهیالعن ــر قــم، ، یجل دفت

  .چاپ نخست، ته به جامعه مدرسین حوزه علمیهوابس یانتشارات اسالم
ز کـمر  ،، تهـرانیجلـد  چهـارده، میر کـلمـات القـرآن الک یق فـیالتحق، )ق١۴٠٢( ، حسنیمصطفو  .۴٩
 .چاپ نخستتاب للترجمة و النشر، کال
  .، تهران، صدرا، چاپ نخست٢١و  ٢٠و  ١٩، ج)مجموعه آثار(فقه و حقوق ، )تا بی(مطهری، مرتضی  .۵٠
  .جلدی، قم، دار الکتاب اإلسالمی، چاپ نخست هفت، التفسیر الکاشف، )ق١۴٢۴(مغنیه، محمدجواد  .۵١
  .کارنامه ،، تهراندر هوای حق و عدالت، )١٣٨٢(علی موحد، محمد .۵٢
، دوجلـدی، قـم، )للمیـرزا النـائینی(المکاسـب و البیـع ، )ق١۴١٣(ی ن غرو یحسنائینی، میرزامحمد .۵٣

  .ه، چاپ نخستین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم




