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قاعده «نفی سبیل»
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یوسف صانعی

چکیده
قاعده فقهی «نفی سبیل» در مباحث مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته اسه
«عدم جواز انتقال قرآن» و «عدم جواز انتقال عبد مسلمان» ب کافر ،نمون هایی از این احکهام
فقهی اس

در این مقال ضمن طرح ،نقد و بررسی دیدگاههای مشهور فقهی ،معنها و مفههوم

مستند قرآنیِ این قاعده؛ یعنی آی

لَن یجعَلَ اهللُ لِلکافِرِینَ عَلَی المُهممِنِینَ سَهبِیالً و واژگهان

«کافر» و «مممن» ،مورد بحث قرار گرفت و این نتیج ب دس

آمده ک سلط فرد یها افهرادی

ک از روی علم و عمد کفر میورزند ،بر مسلمانان نفی شده اس

ازاینرو ،انتقال قهرآن به

کافرانی ک غالباً از روی ناآگاهی و بیخبری ب معارف اسالمی کفر میورزند ،مجاز اس

واژگان كلیدي
کافر ،مممن ،نفی سبیل ،انتقال قرآن
 .1نمونهاي از یک بحث تخصصیِ فقهی و مورد نیاز جامعه اسالمی است که استاد محقق ،حضرت آیة اهلل صاانعی
در درس خارج فقه ا کتاب البیع و کتاب القضاء ا بدان پرداخته و به منظور استفاده عالقمندان ،برگزیده ،تنظای و
تدوین شده است .موشكافی دقیق در فه آیات و روایات ،در مقام استنباط حكا شارعی از جم اه وی گایهااي
دروس تخصصی خارج فقه است .ضمن تقدی این بحث به خوانندگان گرامی ،از ابهامات و نواقصی کاه ممكان
است در تدوین و تنظی رخ داده باشد ،پوزش میط بی ( .مطالعات فقه معاصر)
دریافت1396/11/10 :
* از مراجع عظام تق ید.

تأیید1397/2/2 :

مقدمه

در مباحث متعدد فقهی مثل «انتقال قرآن به کافر»« ،انتقال عبد مسلمان به کافر» از طریق
بیع ،هبه و مانند آن ،به آیه شریفه وَ لَن یجعَلَ اهللُ لِلکافِِِیینَ ََلَاا الؤمانِِنِ نَ َِا ی
(نساء( )۱4۱ :)4استدالل شده و چون انتقال ،مستلزم سلطه و سیطره کافر بر مسلمان و ققرآن
است ،ممنوع شمرده شده است .آیه شریفه نیازمند بازنگری مجدّد و تعمّق در مفقرداآ آن
است .آنچه در این مقاله مالحظه میکنید ،معنا و مفهوم آیقه شقریفه و میقزان داللقت آن در
مباحث یادشده و نسبت آن با آیاآ و قواعد فقهی دیگری مانند الضرر ،سلطنت و مانند آن
است.
شیخ انصاری مانند فقیهان دیگر در بحث «انتقال عبد مسلمان به کافر» به دالیل متعقددی
مثل اجماع ،حدیث معروف «االسالم یَعلوا وال یُعلی علیه» (صدوق۱4۱3 ،ق ،ج ،4ص)33۵
و آی قة «نفققی سققبیل» اسققتناد کققرده (انصققاری۱4۱۵ ،ق ،ج ،3ص )۵۸۲کققه از نظققر صققاح
«جواهر» مهمترین آنها ،آیة «نفی سبیل» است (نجفی ،بی تا ،ج ،۲۲ص.)33۵
 .1استدالل به آیه «نفی سبیل»

اگر کافر ،خریدار عبد مسلمان یا قرآن باشد ،چون مقتضای بیع ،تملیک مبیع به خریدار
است ،مستلزم سبیل به معنای سلطه و سیطره کافر بر عبد مسلمان یا قرآن خواهقد بقود و آیقة
شریفه هرگونه سلطهای را برای کافر نسبت به مسلمان و مقممن نفقی کقرده اسقت هقر چنقد
نسبت میان آیه شریفه و دالیل مشروعیت بیع مثل أَحَلَّ اللّهم الْ َ ْعَ عموم و خصقوص مقن
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وجه است ،اما در ماده اجتماع که معامله عبد مسلمان یا قرآن است ،آیه نفی سبیل بر دالیقل
مشروعیت بیع ،تقدم داشته و عموم آن را تخصیص میزند (همان).
 .2اشکاالت وارده بر استدالل به آیه

از دیدگاه برخی فقیهان (انصاری۱4۱۵ ،ق ،ج ،3ص ۵۸4به بعد) ،استدالل به آیقه بقرای
اثباآ «عدم جواز انتقال عبد کافر به مسلمان» با چند اشکال روبروست.

 .1-2اشکال اول

آیة «نفی سبیل» در سیاق آیاآ مربوط به آخرآ آمقده ،معلقوم مقیشقود کقه ایقن آیقه نیقز،
درباره آخرآ بوده و «سبیل کافران بر مممنان در آخرآ» را نفی میکند ،پق

ارتبقاطی بقه

روابط آنان در دنیا ندارد تا در مسائلی مثل «انتقال عبد مسلمان به کافر» بتقوان بقه آن اسقتناد
کرد .آیاآ قبلی چنین اسقت :إینَّ اللّهَ جَفِِعم الْؤمنَفِِقِ نَ وَالْکَافِِِیینَ ِِاا جَنَانَّجَ جَؤِ عاف
الَّذِینَ یَتََِبَّصمونَ بیکُجْ َِإین كَفنَ لَکُجْ َِتْحٌ ِِّانَ اللّاهِ قَافلُواْ أَلَاجْ كَکُان َِّعَکُاجْ وَإین كَافنَ
لِلْکَفِِِیینَ كَصِ بٌ قَفلُواْ أَلَجْ كَسْتَحْویذْ ََلَ ْکُجْ وَكَؤْنَعْکُج ِِّنَ الْؤمنِِْنِ نَ َِفللّاهم یَحْکُاجم بَ ْانَکُجْ
یَوْمَ الْقِ َفَِةی وَلَن یَجْعَلَ اللّهم (نساء(.)۱40-۱4۱ :)4

نقد و بررسی

سیاق نمیتواند مانع استظهار شود به گونهای کقه ناچقار شقویم در رهقور آیقه تصقرف
کنیم .آیه در نفیِ«سبیل» ،به معنای سلطه و غلبه ،آن هم اعم از دنیقا و آخقرآ ،رهقور دارد
سیاق آیاآ قبلی نمیتواند موج

رفع ید از رهور آیه شود .شبیه این مطل

درباره حقدیث

رفع (صدوق۱3۹۸ ،ق ،ص )3۵3گفته شده است.جمله «رُفِعَ مقا الیَعلمقون» تنهقا در شقبهاآ
موضوعیه جریان دارد مثل اینکه فرد نداند این مایع ،خمر است یقا سقرکهو ولقی در شقبهاآ
حکمیه ،جاری نیست مثل اینکه نداند عصیر ذبیبی حالل است یا حرامو در حالی که «ما»ی
موصول در جمله «رُفِعَ ما الیعلمون» اعم از احکام و موضوعاآ بوده و به معنای رفقع مطلق
احکام و آثار جهل است اعقم از جهقل بقه موضقوع یقا حکقم ،امقا چقون منظقور از «مقا»ی
الیُطیقون» ،شبهاآ موضوعیه است یعنی موضقوعِ مقورد اضقطرار ،موضقوعِ مقورد اکقراه و
موضوعِ فوق طاقت ،لذا وحدآ سیاق اقتضاء میکنقد در «رُفِقع مقا الیعلمقون» هقم موضقوعِ
مجهول ،مورد نظر باشد .در نتیجه ،حدیث رفع ،تنها برائقت را در شقبهاآ موضقوعیه اثبقاآ
میکند و شامل شبهاآ حکمیه نمیشود.
اما این سخن ،صحیح به نظر نمیرسد زیرا «ما»ی موصول در همه جمقالآ حقدیث بقه
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موصققول در جمققالآ دیگ قرِ حققدیث مثققل «مققا اض قطُرُّوا الیققه» و «مققا اس قتُکرِهوا الیققه» و «مققا

یک معنا و مفهقوم اسقت ،ولقی مصقادی آن در مقوارد مختلقو متفقاوآ اسقت .در برخقی
جمالآ ،مصداقش «موضوع مورد اضطرار ،موضوعِ مورد اکقراه یقا موضقوعِ فقوق طاعقت»
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است و در برخی جمالآ ،دو مصداق دارد« :موضوع مجهول» و «حکقم مجهقول» وحقدآ
سیاق هم مانع استظهار یک معنا از هر جملهای ،متفاوآ با جمالآ دیگقر نیسقت .ازایقنرو،
حدیث میتواند هم در شبهاآ حکمیه و هم در شبهاآ موضوعیه ،برائت را اثباآ کند.
در آیه مورد بحث هم ،مفهوم «سبیل» هر نوع سیطره و سلطهای را شامل میشود ،سقلطه
در دنیا یا سلطه در آخرآ سیاق آیاآ هم نمیتواند موج تصرف در مفهوم لغت «سقبیل»
شود تا اختصاص به «سلطه در آخرآ» پیدا کند.
 .2-2اشکال دوم

اگر آیه مورد بحث را بر روابط دنیوی کافران و مممنان حمل کنیم و برای اثباآ «عقدم
جواز انتقال عبد مسلمان به کافر» استدالل نمقاییم و مالکیقت کقافر را نفقی کنقیم ،در مقوارد
استدامه مالکیت کافر بر مسلمان ،مثل اینکه عبد به هنگام خریقد کقافر بقوده ،ولقی مسقلمان
شده باشد ،چون مالکیقت همچنقان تقداوم داشقته و برققرار اسقت ،بایقد در ایقن مقورد آیقه،
تخصیص زده شود در حالی که اصالً لسان آیه ،آبی از تخصیص است .جملهای که با «لن»
آغاز میشود تا به طور کل ی و ابدی سقلطه کقافر بقر مقممن را نفقی کنقد ،قابلیقت تخصقیص
ندارد .در نتیجه ،مقصود آیه ،نفی سلطه کافران بر مممنان ،در قیامت اسقت .بقر خقالفِ دنیقا
که مممنان ،تحت ستم و سلطه کافران قرار دارند ،در آخرآ خداوند وجقود چنقین سقلطه و
سیطرهای را به طور کلی نفی کرده است (انصاری۱4۱۵ ،ق ،ج ،3ص.)۵۸۵
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نقد و بررسی

به دلیل آنکه آیه از تخصیص اباء دارد ،تنهقا راه بقرای آنکقه تخصقیص الزم نیایقد ،ایقن
نیست که آیه را بر روابط کافران و مممنان در قیامت حمل کنیم .ممکن است کسی بگویقد
واژه «سبیل» در آیه به معنای «حجت و برهان» در دنیاست .در این صورآ هم با محذور یقاد
شده یعنی تخصیصِ آیه ،روبرو نخواهیم شد .البته بعقد از ایقن ایقراد ایقن سقخن را هقم کقه
سبیل به معنای «حجت» باشد ،تبیین خواهیم کرد.
به نظر نمیرسد با این دو بیان ،بتوان آیه شریفه را به «روابط اخقروی کقافران و مممنقان»
محدود کرد.

 .3-2اشکال سوم

ممکن است مراد از «سبیل» در آیه شریفه« ،حجت» باشد یعنقی خداونقد بقرای کقافران
هیچگونه حجتی بر مممنان قرار نداده است .به عبارآ روشنتر ،مممنان در مقام احتجقاج بقر
کافران برتری داشته و آنان هرگز حجتی برتر از مممنان ندارند (همان) .شاهدِ ایقن احتمقال،
روایتی است که شیخ صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» نقل کرده است .بقر اسقاا ایقن
روایققت« ،اباصققلت هققروی» ضققمن سقماالتی از حضققرآ رضققا
میکنند که امام حسین

پرسققید :گروهققی گمققان

کشته نشده ،بلکه «حنظلة بن اسعد شامی» که شبیه حضقرآ بقود

را کشتند امام حسین مانند عیسی بن مریم به آسمان عروج کرد! آنان برای این عقیقده خقود
به آیقه وَ لَن یجعَلَ اهللُ لِلکفِِِیینَ ََلَاا الؤمانِِنِ نَ َِا ی
رضا
علی

فرمود :اینقان بقا ایقن عقیقده ،پیقامبر را تکقذی

اسقتناد مقیکننقد .حضقرآ

مقیکننقد کقه فرمقود :حسقین بقن

به زودی کشته خواهد شد .به خدا سقوگند! کسقی از میقان مقا نیسقت جقز اینکقه

کشته خواهد شد ... .اما سخن ح تعالی در آیه شقریفه ایقن اسقت کقه خداونقد بقرای هقیچ
کافری بر مممن ،حجتی قرار نداده است .با آنکه خداوند از قتل بقه نقاح پیقامبران الهقی بقه
دست کافران خبر داده است ،با این حال برای آنان ،راهی از طری حجقت و دلیقل در برابقر
پیامبران قرار نداده است (صدوق۱37۸ ،ق ،ج ،۲ص ،۲03ح.)۵
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از این روایت استفاده میشود که خداوند در آیه شریفه ،حجت کافر بر مسلمان را نفقی
کرده و حجت مربوط به مقام اثباآ و استدالل است در حالی که مالکیت کافر بر مسلمان،
«حجت» نیست.

صاح

جواهر به این اشکال که توسط شیخ انصاری مطرح شده ،پاسخ داده است .واژه

فی اخباره بان الحسین بن علةی
« .1کذبوا علیهم ،غضب اهلل و لعنته و کفروا بتکذیبهم لنبی اهلل
سیقتل ،واهلل لقد قتل الحسین و قتل من کان خیراً من الحسین ،امیر المؤمنین و الحسن بن علی
و ما منّا اال مقتول ،و انّی واهلل لمقتول بالسمّ باغتیال من یغتالنی اعرف ذلک بعهد معهود الی مةن رسةول
اخبره به جبرئیل عن رب العالمین عزّ و جلّ ،و امّا قول اهلل عزّ وجلّ وَ لَن یجعَلَ اهللُ لِلکفِِِیینَ
اهلل
فانه یقول لن یجعل اهلل لکافرٍ علی مؤمنِ حج ً و لقد اخبر اهلل عزوجل عن کفةارٍ
ََلَا الؤمنِِنِ نَ َِ ی
سبیالً من طریق الحج ».
قتلوا النّبیّین بغیر الحق و مع قتلهم ایاهم لن یجعل لهم علی انبیائه
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«سبیل» به معنای «حجت» هم باشد ،مانعی ندارد (نجفقی ،بقی تقا ،ج ،۲۲ص )337زیقرا آیقه
بدین معناست که کافران در «قتل»« ،آزار و اذیت»« ،سلطه» و «مالکیت» بر مسلمانان حجتقی
ندارند .خداوند در این رفتارِ کافران با مسلمانان حجتی قرار نداده است .اگر کفقار ،انبیقاء را
به قتل میرسانند ،حجتی ندارند یعنی نمیتوانند بگویند ما کشتیم ،چون مهدورالدم بودنقد
اگر به مممنان ستم کرده ،خانه و اموالشان را غارآ میکنند ،حجتی ندارند که مثالً بگویند
به این دلیل چنین کردیم اگر هم میخواهند دستور بدهند ،سلطنت داشته باشند ،عبقدی را
بخرند و به او امر و نهی کنند ،بفروشند ،هبه کنند ،یا اجاره دهنقد ،همگقی «سقلطه و سقبیل»
است .آیه شریفه میگوید :دلیل و حجت ندارند یعنقی خداونقد هقیچ مجقوّزی بقه کقافران
نداده است .خداوند فرماندهی لشگر ،ریاست ،مالکیت و هقر چیقزی را کقه نقوعی سقلطه و
سیطره بر مسلمان باشد ،برای کافر نپذیرفته است .در نتیجه ،اشکال بر استدالل به آیه شقریفه
برای «نفی مالکیت کافر بر مسلمان» ،ناتمام خواهد بود.
 .4-2اشکال چهارم

اصوالً «سبیل» به معنای سلطه و سلطنت نیست .اگر کافری مالک عبد مسلمانی شد ،ایقن
به معنای سلطه و سیطره بر او نیست .سلطه و سلطنت از آثار ملکیقت اسقت .کقافر مقیتوانقد
مالک عبد مسلمان باشد ،اما لزوماً بر او سلطه و سلطنت نداشته باشد ،به او امر و نهقی نکنقد.
آیه شریفه ،سلطه و سلطنت را نفی کرده ،نه مالکیت را (انصاری۱4۱۵ ،ق ،ج ،3ص.)۵۸۵
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نقد و بررسی

سلطنت از آثار مالکیت است .مالکیت بقدون سقلطنت ماننقد امقام جماعقت بقیمقمموم و
مرجع تقلید بیمقلد و استاد بدون شاگرد است .مالکیتی که اثقر نداشقته باشقد ،لغقو اسقت و
عقال چنین مالکیتی را معتبر نمیدانند و به چنقین معاملقهای مبقادرآ نمقیورزنقد کقه رقاهراً
مالک شوند ،ولی در واقع هیچگونه سلطهای بر مملوک خود نداشته باشند.
 .5-2اشکال پنجم

اگر آیه شریفه مالکیت کقافر بقر مسقلمان را نفقی کنقد و در مقورد بحقث بتقوان بقه آیقه

استدالل کرد ،در آن صورآ آیه با دالیل معارض روبروست عموماتی مثقل أَحَالَّ اللّاهم
الْ َ ْعَ (بقره( )۲7۵ :)۲و أَوُِْواْ بیفلْعمقُودِ (مائده( )۱ :)۵شامل مقورد بحقث مقیشقود و در
صورآ فروش عبد مسلمان به کافر ،بیع صحیح بوده و وفای به عقد واج

خواهد شد .اگر

هم کسی ادعا کند که آیه «نفی سبیل» بقر ایقن عمومقاآ حکومقت دارد ،ایقن ادعقا چنقدان
روشن و ثابت نیست که به راحتی پذیرفته شود.
نقد و بررسی

چه مانعی دارد که آیه شریفه ،دلیلِ معقارض داشقته باشقدو معقارضداشقتن یقک دلیقل،
ایرادی بر داللتِ دلیل نیست ،بلکه باید به دنبال رفع تعارض بود .نسبت میقان آیقه شقریفه بقا
عموماآ ،عموم و خصوص من وجه است هر کدام یک ماده افتراق و یقک مقاده اجتمقاع
دارند .در ماده اجتماع مثل انتقال عبد مسلمان به کافر ،قاعده« ،تساقط دو دلیقل» یقا «تقرجیح
دلیل اقوی» است .مقتضای تساقط ،رجوع به اصل در معقامالآ اسقت و اصقل در معقامالآ
هم ،فساد است چنانکه مقتضای ترجیحِ دلیل اقوی ،تقدم آیه شریفه و تخصقیص عمومقاتی
مثقل أَوُِْواْ بیفلْعمقُودِ و أَحَلَّ اللّهم الْ َ ْعَ اسقت .در نتیجقه ،وفقای بقه هقر عققدی واجق
است ،جز عقدی که مستلزم سلطه کافر بر مسلمان باشد و هر بیعی حالل است ،جز بیعی که
الزمهاش سلطه و سیطره کافر بر مسلمان باشد.
 .6-2اشکال ششم

جعل تشریعی» .فعل مضارع لَن یَجعل اهلل هم که بقر اسقتمرار داللقت مقیکنقد ،بقه ایقن
معناست که نه در زمان گذشته ،نه در زمان حال و نه در زمان آینده ،خداوند چنین سلطهای
را برای کافران ،مقرّر نکرده است.
ممکن است به ذهن خطور کند «پ

چگونه میتوان این همه رلم و ستمی کقه کقافران

در طول تاریخ نسبت به مممنان و حتی پیامبران الهی روا داشتهاند ،توجیه کردو آیقا سقلطه و
سیطره ،معنایی غیر از این داردو»
پاسخش آن است که این رلم و ستمها را نمیتوان به خدا نسبت داد .خداوند به کافران
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چنین سلطنتی نداده که آنان به دیگران ستم کنند .خداوند در قرآن کریم مقیفرمایقدَِّ :اف
أَصَفبَكَ ِِنْ حَسَنَةٍ َِؤِنَ اللّهِ وََِف أَصَفبَكَ ِِن َِ ِّئَةٍ َِؤِن كَّفْسِكَ (نساء( )7۹ :)4حسناآ
افعال آدمی منتس

به خداست ،ولی سیئاآ اعمال وی مستند به خود انسان است .خداونقد،

مقدماآ ستم به مردم را فراهم نکرده تا کافر بر مممن تسلط پیدا کرده و بقه وی سقتم کنقد،
بلکه به عک  ،خداوند مقدماآ پیروزی پیامبران و پیروان آنان را بر مشرکان فقراهم نمقوده
است .خطاباتی مثل إیكَّف َِتَحْنَف لَكَ َِتْحف ُِّ ی نف (فقتح( ،)۱ :)4۸بَلْ كَقْذِفم بیافلْحَِّ ََلَا
الْ َفطِلی َِ َدَِْغُهم...

(انبیقاء( ،)۱۸ :)۲۱إیكَّف لَنَنصمُِ رمِملَنَف وَالَّذِینَ آَِنُوا ِِا الْحَ َافِی الادُّكْ َف

وَیَوْمَ یَقُومم الْأَشْنَفدم (غافر( )۵۱ :)40جملگی شاهد بر این معنا هستند .البته سلطه و سقیطرة
تکوینی کافران بر مممنان ،عوامل طبیعی و عادی دارد مثل پیروزی مممنقان بقر کقافران کقه
مستند به عوامل طبیعی است ،اما خداوند فراتقر از آنهقا ،تنهقا مققدماآ پیقروزی مممنقان بقر
کافران را از طری ارسال فرشتگان ،ایجاد رع

در دل دشمن و مانند آن فراهم میکند ،نقه

پیروزی کافران بر مممنان را چنانکه در لسان مردم هم شهرآ دارد که خداوند توفیق کقار
خیر را میدهد ،نه توفی کار شر و ستم به دیگران را .چه اینکقه صقاح

«مجمقع البیقان» در

تفسیر آیه مورد بحث میفرماید« :از میان احتمقاالآ متعقدد ،سقبیالً بقه معنقای غلبقه صقحیح
است» (طبرسی۱37۲ ،ش ،ج ،3ص.)۱۹۶
 .3دیدگاه مختار

به نظر میرسد با توجه به معنای «سبیل» که هر نوع سلطه و سیطرهای را شامل مقیشقود،
مطالعات فقه معاصر
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به ویژه که به صورآ «نکره در سیاق نفی» آمده و افاده عموم میکنقد ،در مباحقث مقذکور
بتوان به آیه استدالل کرد .نمیتوان اختصاص آیه به «امور اخروی» ،یا «تکوینی» ،یا «حجت
و مقام اثباآ» را پذیرفت ،بلکه خداوند هر نوع سبیلی را که بتوان تصور کرد ،برای کقافران
نسبت به مممنان ،نفی کرده است .این معنا مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنقا هقم نیسقت
چون «سبیل» در همان معنا و مفهوم خود استعمال شده ،ولی در زمینههای مختلو ،مصقادی
گوناگونی دارد چه در مقام تکوین ،چه در قلمرو امور اخروی و چه در مققام احتجقاج کقه
خداوند راهی برای کافران نسبت به مممنان قرار نداده است .البته «سبیلُ کقلّ شقیب بحسقبه»
یعنی «سبیل» در هر زمینه ای متناس

با همان است .در عالم تکوین ،خداونقد راهقی بقرای

غلبه کافران بر مممنان مقرر نکقرده چنانکقه در عقالم احتجقاج ،حجتقی بقرای آنقان علیقه
مممنان قرار نداده ،در عالم وضع و تشریع هم حکم وضقعی یقا تکلیفقی بقرای آنقان علیقه
مممنان جعل نکرده است .حتی اگر مالکیت به خودی خود سلطه و سقیطرهای نباشقد ،امقا
همان علو و برتری که مالک نسبت به مملوک خود دارد ،کافی است تقا «سقبیل» شقمرده
شود.
 .1-3معنای «کافر» و «مؤمن»

به نظر میرسد آنچه در این آیه اهمیت دارد ،روشنشدن معنای کافر و مممن اسقت کقه
تمثیر مهمی در تبیین بحث کنونی دارد.
دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری میفرماید« :ثم ان الظاهر من الکافر کلُّ من حکقم بنجاسقته و لقو انتحقل
االسالم کالنواص

و الغالة و المرتد» (انصاری۱4۱۵ ،ق ،ج ،3ص )۵۹0راهر معنای کقافر،

هر کسی است که محکوم به نجاست باشد هقر چنقد رقاهر ًا مسقلمان باشقد مثقل ناصقبی بقه
معنای دشمن اهل بیت رسول خدا

 ،غالی به معنای کسی که در ح اهل بیت پیامبر ،غلقو

کرده و آنان را تا درجه الوهیت باال میبَرَد و مرتد به معنای کسی که با انکار نبوآ از دایره
اسالم خارج شده باشد .البته به این نکته هم توجه میدهد که این گروهها در زمان نزول آیه
وجود نداشتند.

در این زمینه ،دو مسمله مطرح است:
نخس

آنک کافر در قرآن کیستو آیا هر کسقی کقه اققرار بقه توحیقد و نبقوآ پیقامبر

نکند ،کافر است یا هر غیر مسلمانی کافر اسقت ،اعقم از اینکقه دهقری باشقد یقا مسقیحی یقا
یهودی یا مارکسیستو و اعم از اینکه کفر و انکارش از روی قصور باشد یا تقصیرو
دوم آنک آیا آنگونه که در عبارآ شیخ انصاری آمده ،مسلمانانِ محکقوم بقه نجاسقت
هم کافرند یا نهو
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به نظر میرسد کافر در قرآن کسی اسقت کقه توحیقد ،نبقوآ و معقاد را از روی علقم و
عمد انکار کند با اینکه میدانقد ایقن اصقول حقیققت دارنقد ،امقا انکقار مقیکنقد و جحقود
میورزد .جحد «انکارِ از روی علم و عمد» است ،نه «مطل انکار» که ممکقن اسقت از روی
ناآگاهی ،غفلت ،قصور و مانند آن باشد .کسی هم که احتمال میدهد ایقن اصقول حقیققت
داشته باشند ،ولی کوتاهی میکند و به دنبقال تحقیق و بررسقی نمقیرود و در همقان حقال
شک و تردید باقی میماند ،به کافر ملح میشود زیرا عدم ایمانش بر اثر کوتقاهی اسقت.
به نظر ما ،این معنا را هم لغت ،هم عقل و هم کتاب و سنت تمیید میکند.
الف) «کافر» در لغت و اصطالح

در لغت گفته شده« :الکفر بمعنی السّتر» ستر یعنی پوشاندن (ابقن منظقور۱4۱4 ،ق ،ج،۵
ص 1 ۱44ابوالحسین۱404 ،ق ،ج ،۵ص 2.)۱۹۱آیا بقه کسقی کقه توحیقد ،معقاد و نبقوآ بقه
گوشش نخورده و جاهل قاصر است ،گفته میشود :حقیقت را پوشانده استو مفهوم «سقتر»
با «علم و اعتقاد» توأم است.
صاح

«جواهر» در ابتدای بحث کفاراآ مینویسد« :الکفارة اسقم التکفیقر القذی هقو

فی األصل بمعنى الستر و منه الکافر ،ألنه ستر الحق » (نجفقی ،بقیتقا ،ج ،33ص« )۱۶7سقتر
ح به معنای پوشاندن حقیقت» در جایی به کقار مقیرود کقه شقخص مقیدانقد اسقالم حق
است ،ولی آن را انکار کند.
بر این معنا شواهدی از قرآن و روایاآ وجود دارد.
مطالعات فقه معاصر
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شواهد قرآنی

شاهد این معنا آن است که در قرآن کریم هر جا سخن از کفر و کافر اسقت ،از عقذاب
اخروی هم سخن گفته شده است مثل :اهللُ وَلِا الَّذِینَ آَِنُوا یخاِیجمنمج ِِانَ الُّللُؤَاف ِ
إلَا النلور وَالَّذینَ كفَُِوا أولِ فؤُهمجم الطَّفغُو م یخِیجموكَنمج ِِنَ النلوری إلَا الُّللُؤَف ِ اولئك
اصحفب النفر هج ِ نف خفلدون (بقره(.)۲۵۶ :)۲
« .1الکفر جُحود النِّعم و الکافر جاحد النعم اهلل ،مشتق من السّتر».
« .2الکُفْر :ضِدّ اإلیمان ،سمِّی ألنّه تَغْطِیَ ُ الحقّ و کذلک کُفْران النِّعم  :جُحودها و سَترُها».

اگر خداوند ،کافری را که کفرش از قصور و غفلت ناشی میشود ،عذاب کند ،مستلزم
عقاب بالبیان و برهان است که عقالً قبیح است.
در سورة نساء میفرمایقد :إنَّ الَّذِینَ تَوََِّفهمجم الؤَلَفئِکهم ظَفلِؤاأكفُسِنیج قَفلُوا ِِ جَ كنتُج
قَفلَوا كنَّف ِمستَضعَفِ نَ ِِا األرضی قَفلُوا ألَج تَکن أرضم اهللی وَاِِعَه َِتُنَفجیُِوا ُِ نَف  ...إلَّاف
الؤمستَ ضعَفِ نَ ِِنَ الِجَفلی وَ النسَفءِ وَالویالدَانَ لَف یستَطِ عمونَ حِ لَه وَ لَف ینتَادمونَ َِا ی
(نساء( .)۹7-۹۸ :)4خداوند در این آیه ،مستضقعفان را اسقتثناء کقرده چقون راه و چقارهای
ندارند .عالمه طباطبائی «سبیل» در آیه را اعم از راه و چاره مادی و معنوی ،فیزیکی و علمی
دانسته یعنی کسانی که هیچگونه چارهای نداشتند تا هجرآ کنند.
به نظر ما احکام و حقوقی که در فقه درباره کافر گفته شده مثل نجاست و محرومیت از
ارث ،به کافری اختصاص دارد کقه از روی علقم و عمقد و تقصقیر و عنقاد کفقر بقورزد ،نقه
کفری که از روی قصور ،جهل و غفلت باشد.
شاهد این معنقا ،سقخن شقیخ صقدوق در بحقث «مانعیقت کفقر بقرای ارث» اسقت .وی
مینویسد« :الْکَافِرُ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ ذَلِکَ  ...أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْکُفَّارِ الْمِیقرَاثَ
عُقُوبَةً لَهُمْ بِکُفْرِهِم» (صدوق۱4۱3 ،ق ،ج ،۵ص )334محرومیت کافر از میراث مسلمان بقه
خاطر عقوبتِ کفر اوست .اما عقوبت ،اثر فعل جاهالنه و غافالنه است یا عالمانه و عامدانقهو
البته راهر عبارآ ایشان در ادامه بحث آن است که مطل کافر را از ارث محقروم مقیدانقد،
اما استداللی که بر محرومیت کافر بیان میکند ،اختصاص به کفری دارد که شخص در آن
مقصر باشد.
الْؤَسْجیدَ الْحََِامَ بَعْدَ ََفِِنیجْ هَذَا (توبه( )۲۸ :)۹است .مشرکان ،خودشقان پلیقد و نجسقند.
گفتهاند :این پلیدی اعم از پلیدی روحی و راهری است .ایندسته از احکام مربوط بقه کفقر
از روی عناد است .اما کسی که پیام دین به گوشش نرسیده و در دورترین نقطه دنیا مشغول
زندگی خویش است ،چگونه میتوان گفت :روحش پلید اسقتو! آیقا واقعقاً کسقی کقه بقه
انسانها خدمت میکند ،اهل دغل و خیانت نیست ،کاری هم به کسی نقدارد ،روحقش پلیقد
است اما به محض اینکه فردی شناسنامهاش اسالمی شد ،روحش پلید نیست هقر چنقد اهقل
جرم و جنایت باشدو! بنابراین ،پلیدی روحی از تقصیر ناشی میشود.
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به نظر میرسد آیاتی از این قبیل ،شامل «جاهل قاصر» نمیشود .کسی که اصالً تصقور
باطل بودن عقیده و دیقنش را نمقی کنقد تقا بقه دنبقال حقیققت باشقد ،جاهقل قاصقر اسقت و
نمیتوان روح او را پلید شمرد و مستح عذاب الهی دانست.
در فرازی از دعای کمیل هم میخوانیم« :لکنّک تقدّست

استئاکک امتتئ َ ام تئ تا

من الکافرین من الجنة و الناس اجئعین ،و ام تخلّد فیها الئعانتدین» (طوسقی۱4۱۱ ،ق ،ج،۲
ص 1.)۸4۸در بیان علوی ،سخن از عذاب کافر و معاند است.
اگر هم بپذیریم که سلطه مطل کافر بقر مقممن نفقی شقده ق نقه کقافر مقصقر و آگقاه از
حقانیت اسالم ق  ،نمیتوان ناصبی و غالی را بدان ملح کرد .آنان موضوعاً کافر نیستند هر
چند حکماً بدان ملح باشند .ادلهای که آنان را بقه کقافران ملحق کقرده در احکقامی مثقل
«نجاست» آمده است ،نه «نفی استیالی بر مممن» .دلیلی که ناصبی و غالی را به کقافر ملحق
کرده ،همه احکام کافر را شامل نمیشود.
شواهد روایی

کافر به این معنا شواهد و قرائن روایی هم دارد که به چند نمونه بسنده میشود.
روایت یکم

از امام صادق

در باره ایمان پرسیدند .امام ضمن تعریو «ایمان» و بیان نسبت آن با

«اسالم» فرمود« :و ثابتاً علیه اسم االسالم فقان اسقتغفر عقاد القی دار االیمقان وال یخرجقه القی
مطالعات فقه معاصر
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الکفر اال الجحود واالستحالل ان یقول للحالل :هذا حرام و للحرام :هذا حالل ،و دان بذلک
فعندها یکون خارجاً من االسالم واالیمان داخالً فی الکفر» (کلینی۱407 ،ق ،ج ،۲ص.)۲7-۲۸
روایت مربوط به مرتد است .تعبیر «ال یخرجه الی الکفر اال الجحود واالستحالل» ،بقدین
معناست که انکار و استحالل از روی علم ،موج

خروج از دایرة ایمقان اسقت .مثقل اینکقه

بگوید :این حالل است و آن حرام.
 .1این جم ه شاهد بر تعدد است .کافر به جهن میرود و معاند مخ د در جهن خواهد باود .لزوماا هار
کافري معاند نیست .البته کفر ،ه میتواند از روي قصور و جهل باشد و ه میتواند از روي تقصیر و
ع باشد.

آنگاه فرمود« :فعند ا یکوم خارجاً من االسالم واالیئام داخالً فی الکفتر واتام بئن لتة
من دخل الحرم ثم دخل الکعبه و احدث فی الکعبة حدثاً ،فاخرج عن الکعبتة و عتن الحترم
فضرب

عنقه فصار الی النار» (همان) این شخص مانند کسقی اسقت کقه وارد حقرم ،سقپ

وارد خانه کعبه شده و نعوذ باهلل آن مکان مقدا را به نجاست آلوده کنقد ،حکمقش اعقدام
است .همین تشبیه نشان میدهد که مقصود ،کسی است کقه از روی علقم و عمقد بقه چنقین
کاری مبادرآ ورزد.
روایت دوم

دربارة وعید عذاب در آخرآ روایاتی نقل شده که بر اسقاا تفسقیر برخقی از محقدثان
شاهد بر مدعای ماست .به عنوان نمونه ،عالمه مجلسی ،روایتی را نقل کقرده و معتققد اسقت
آیاتی که در آنها وعید عذاب داده شده ،مربوط بقه مدینقه اسقت و در آیقاآ مکقی ،وعیقد
عذاب نیست .اما در آیاآ مدنی ،بر کفر و شرک وعده کسانی کقه معمقوالً از روی علقم و
عمد ،عناد و لجاج ،توحید و نبوآ را انکار میکردند عذاب داده شده اسقت .ناگفتقه نمانقد
که ثبوتاً هم مانعی ندارد خداوند در مکه ،صرفاً به موعظه و نصقیحت بسقنده کقرده باشقد و
حتی بر اعمال خالف و گناه عذاب نکند.
روایت را کلینی در کتاب «کافی» از امام باقر

نقل کرده که امام به توصیو کسقانی

پرداخته که بدون علم و آگاهی دربارة آیاآ قرآن ارهار نظر میکنند ،سپ

فرمود:

«در د ه سالی که محمد ق درود خدا بر او و خاندانش باد ق در مکه بود،ق و مممور تبلیق
خاطر اقرارش به توحید و ایمان صادقانهاش او را وارد بهشت نمود و احدی از پیروان پیقامبر
را که در این مدآ از دنیا رفتند ،عذاب نکرد ،مگر کسی که به خدا شرک ورزید .شاهد بر
این معنا اینکه خداوند در سوره بنیاسرائیل که در مکه نازل شد ،فرمقود :وَقَضَ رَبُّك أَالَّ
تَعْ مدموا إیالَّ إییفهم وَبیفلْوَالِدَینی إیحْسَفكف ...إكه كفن بع فده خ ِا بص ِا (اسقراء(.)۲3-30 :)۱7
در این آیاآ سراسر ادب ،موعظه ،تعلیم و نهی خفیو بود و هرگز تهدید نکرد و بقه خقاطر
ارتکاب یکی از منهیاتش وعید عذاب نداد ،از اموری هم که نهی فرمود ،غلظت و شقدآ و
وعید عذابی به چشم نمیخورد (مجلسی۱403 ،ق ،ج ،۶۶ص.)۸۶-۸7
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آنگاه عالمه مجلسی نمونههایی از آیاآ مکی (اسقراء( )3۱-3۹ :)۱7و مقدنی (لیقل(۱-۱۶ :)۹۲
انشققققاق( ۱-۱4 :)۸4ملقققک( ۹-۸ :)۶7وامعتتتة( ۹۲-۹4 :)۵۶الحقققامتتتة(۲۵-33 :)۶۹
شعراء( )۹۱-۹۵ :)۲۶را به عنوان شاهد نقل کرده و ارهار نموده که در هقیچ یقک از آیقاآ
مکی ،سخن از عذاب نیست .با اینکه بسیاری از آن اعمال گناه و جرم است .بنابراین ،آیاتی
که در آنها از عذاب مشرکان سخن گفته شده ،مدنی اسقت .وی پق

از نققل آیقاآ سقوره

شعراء میافزاید :وََِف أَضَلَّنَف إیالَّ الْؤماجِْیِمونَ (شعراء( )۹۹ :)۲۶یعنی مشرکانی کقه اینقان
به آنان اقتدا کرده و در شرک از آنان پیروی نمودند (مجلسی۱403 ،ق ،ج ،۶۶ص.)۸7
ب) «مؤمن» در آیة شریفه

مراد از مممن در آیه شریفه کیستو
ایمان در لسان فقهاء مثل اشتراط ایمقان در قاضقی و شقاهد ،بقه معنقای شقیعه اثناعشقری
است ،اما در آیاآ قرآن به این معنا نیست .در زمان نزول قرآن ،ائمه اثناعشر نبودند تا ایمان
به آنان الزم باشد.
اصطالح دیگر ایمان« ،ایمان» در برابر «اسالم» است .گفتهاند« :االسقالم اققرار باللسقان و
االیمان اقرار باللسان واعتقاد بالجنقان و عمقل باالرکقان» .آیقا مقممن در آیقة شقریفه وَلَان
یجْعَلَ اهللُ لِلْکفِِِیینَ ََلَ الْؤمنِِْنِ نَ َِ ی

 ،معنای خاص مممن است یا همان مسلم ،مورد

نظر استو
شیخ انصاری ،معتقد است اسالم یک مرتبه از ایمان اسقت ،امقا هقر دو تسقلیمانقد .یکقی
مطالعات فقه معاصر
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«تسلیم در لسان» و دیگری «تسلیم در لسان ،عقیده و عمل» .آیه شقریفه قَفلَاِِ االََْاَِابم
آَِنَّف قُل لَجْ تُنِِْنُوا وَلکن قُولُوا أَِْلَؤْنَف وَلَؤَّف یدْخُلی االِیؤَفنُ ِِا قُلُوبیکجْ (حجقراآ()۱4 :)4۹
هم شاهد بر این معناست زیرا نفرمود :ایمقان ندارنقد ،بلکقه فرمقود :ایمقان در قلبشقان وارد
نشده است.
به نظر میرسد مراد از مممنان در آیه شریفه ،همقان مسقلمین اسقت .حکقم «نفقی سقبیل»
اختصاص به کسانی ندارد که در همه مرات

زبانی ،عقیقدتی و عملقی ایمقان داشقته باشقند،

بلکه هر کسی که شهادتین را هم بر زبان جاری میکرد ،مسلمان بقود ،هقر چنقد بسقیاری از
مسلمانان مرات

دیگر را هم دارا بودند .انسقان یققین دارد کقه حکقم «نفقی سقبیل کقافر بقر

مممن» به افراد قلیلی از مسلمانان که همه مرات

ایمان را دارا باشند ،اختصاص نقدارد ،بلکقه

عام است چرا که ایمان در آیه هر مسلمانی را که شهادتین بر زبان جاری کرده و در شقمار
مسلمانان در آید ،دربرمیگیرد.
نتیجهگیری

نتیجه آنکه آیه شریفه معروف به «نفی سبیل» به رغم تفسیرهای متنوعی کقه دارد ،هرگونقه
سلطه و سیطرة کافر بر مسلمان را نفی میکند .هر نوع تعاملی که میان کافر و مسقلمان از نگقاه
عرف ،سلطه و سیطره کافر بر مسلمان شمرده شود ،مردود است .اما نکته حائز اهمیقت ،معنقای
«کافر» و «مممن» در کالم وحی است .در منط قرآن ،کافر به افرادی اطالق مقیگقردد کقه از
روی علم و عمد ،ح را پوشانده و از روی عناد و لجاج با آن مخالفت ورزند چنانکقه مقممن
نیز هر مسلمانی است که شهادتین بر زبان جاری کقرده و بقه جامعقه مسقلمانان وارد شقود .هقر
چند ایمان مراتبی دارد ،اما آیه شریفه نارر به اسالم به عنوان نخستین مرتبه ایمان است تا سقلطه
کافر بر مسلمان را در هر مرتبهای از اسالم و ایمان ،شامل شود.
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