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Abstract 

Several verses in the holy Quran discuss about "association and interaction with non-

Muslims." Most of these verses are in chapters 9 and 60 (Momtahenah, The Examined ones; 

Tawbah, Repentance, respectively), and few others are in chapters 3, 4, 5, and 58 (Ale-Imran, 

The Family of Imran; Nisa, The women; Ma'edah, The food; and Mojadilah, The Pleading 

one, respectively). These verses apparently indicate "the prohibition of interaction and 

association with non-Muslims", but the questions are what is meant by the "prohibition" and 

which group of infidels are prohibited from being associated and interacted, which 

necessitates a more exact and careful analysis of the verses to be answered. Using a 

descriptive method to describe issues and evidence, and content analysis method, the present 

paper studies the issue. The findings indicate that "prohibited association" mentioned in these 

verses means prohibition of establishing any mutual association and relation with non-

Muslims based on love, assistance and acceptance of their authority and guardianship, which 

does not prohibit being good and doing justice towards relative infidels and those infidels 

who do not fight against Muslims. Furthermore, peaceful relationships such as doing 

business, political interactions, participating in contracts and treaties are not included in 

prohibited association, on the condition that they are not against Muslims' interests and 

Islamic esteem. 
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 1ی فخرقاسم سبحان

 2کرم سیاوشی

 (11/5/96تاریخ پذیرش:  22/1/96تاریخ دریافت: )

چکیده
در . بیشترر ایتآ آیتات مطرح شده است  «تعامل و معاشرت با غیرمسلمانان» موضوعقرآن کریم  ازی بسیارآیات در 

ایتآ . بدان پرداخره اس ز آیاتی نی «مائده و مجادله، نساء، آل عمران»های . در سورهقرار دارد «توبه»و  «ممرحنه»دو سوره 
و  ؟چیست  «منتع»اینکته مصوتود از ایتآ دارد؛ امتا  داللت « منع تولّی و تعامل با غیرمسلمانان»بر  ت به ظاهر–دسره از آیات

 طلبد. آیات مربوط را میتر و دقیقبررسی بیشرر ، کدام دسره از کّفار ممنوع الرولِّی هسرند
خره اس . از رهگترر به بررسی موضوع پردا محروا تحلیلمباحث و مدارک و وصیفی تارائه روش با ، روپیشنوشرار 

در آیات قرآن برقراری هر گونته ارتبتاط دوستویه بتا کفتار بتر استا   «تولّی ممنوع»مصوود از  ایآ پژوهش به دس  آمد که
کفاِر خویشاوند و کفتاری کته از نیکی و عدال  ورزی نسب  به  نورت و پریرش سرپرسری آنهاس . البره ایآ امر، محّب 

و اشترراک و  سیاستی آمیز در قالب تجارت و داد و ستردارتباط مسالم  و شودنمی مانع، با مسلمانان سریز و دشمنی ندارند
به شرط آنکه به ضرر مسلمانان نباشتد و منااتاتی بتا عتّزت است می ، در قالب معاهدات و قرار دادها غیرمسلماناناجرماع با 
 .نیس مشمول تولّی ممنوع ، شدنداشره با

 مسلمان.، کاار، سرپرسری، نورت،  حبّ م، ممنوع تولّی: گانکلید واژ

gh_sobhani@yahoo.com(نویسنده مسئول) -نایسیدانشگاه بوعل اتیگروه اله اریاستاد  .1
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 طرح بحث. 1
است؛ لذا ناگزیر از پیوند و تعامل   "مدنیُّ بالطبع"انسان موجودی اجتماعی و به اصطالح 

ن اسالم به سله . انواع پیوندهای بشری را بر اساس پذیرش یا عدم پذیرش دیاستبا همنوع خود 
ارتبلا  میلان  ل 2، ارتبلا  میلان مسللمانان بلا یرلدیگر ل 1: تلوان تسسلین نملوددسته کّلی ملی
 غیرمسلمانان.  اارتبا  میان مسلمانان ب ل 3، یردیگرغیرمسلمانان با 

ی یتعو نلمتردیلد و م ل صلورت کّللیبلهل  پیوند و تعام  میان مسلمانان با یردیگر ۀدربار 
الزم اسلت ، ی که جهت در امان مانلدن از عوابلن ناخویلاینداندکدر موارد وجود ندارد؛ مگر 

کیلد و همبستگی  پیوندبر این ، عالوهه مراعات گردد. بو احتیاطی ای از جوانن اخالبی پاره تأ
روابل  میلان ، یرلی از اصلوا اساسلی، متعلالی دینلی ۀدر جامعل، یل نیز یده است. چه بلی

ت از هلن کردن و اطاعلت و تبعّیلیاری، ستنیاری ج  ، به هن و الفت آنها نسبت انس، مسلمانان
ْ »: آملده اسلتبرآن کلرین در با محوریت والیت الهی است.  ُْ ََ َو اْلُمْؤِمنوُُ  َعْضُهو َو اْلُمْؤِمُنون

ْوِليُُء َعْضٍض...
َ
 (. 11،توبه«)أ

وابل  در ایلن ر ، توان گفلتمی، هنمیان افراد و جوامع غیرمسلمان با و انس  پیوند ۀدربار 
ارتبلا  اسلت؛ للذا به افراد و جوامع اسالمی بلی، هر سطح و به هر یرلی که وجود دایته باید

 گیرد. مورد بحث برار نمی
و تعامل  میلان  پیونلداما ارتبا  نوع سوم؛ یعنی روایی یا ناروایی و میزان و کیفیلت وجلود 

لذا جلای  ؛است پژوهشی این موضوع اصل، افراد و جوامع اسالمی با افراد و جوامع غیرمسلمان
روابل  ، ترین منبع احرام اسلالمیبه عنوان مهّن ، برآن کرین نگاهاین پرسش مطرح است که از 

 چگونه باید باید؟  ل به لحاظ فردی و اجتماعیل  مسلمانان با غیرمسلمانان
ی کلافرا، با غیرمسلمانان باب پیونداز اصوا مسّلن اسالمی در  رمت و ممنوعیلت تلول  ن ح 

از آنان به یلمار ، بایدمسلمانی که نسبت به کافران توّلی دایتههر ، کریناست. بنا بر نّص برآن
ُْ  ِمنُک »: است ُْ ، و َمن َیَتنلَّ  توّلی»(. حاا جای پرسش است که مسصود از 51،)مائده« َفإّنه ِمن

یا نوع خاصلی  ؟ستنآنابا  گونه انس و الفتیر به معنای هر افچیست؟ آیا توّلی ک «نسبت به کافر
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در  «کلافر»گیرد؟ آیا را در بر می انس و الفت غیر ازو یا مفهوم دیگری  ؟استآن مورد نظر از 
ی را کله بلا مسللمانان خصلومت فلاریلا تنهلا ک ؟یلودهر غیرمسلمانی را یام  ملیآیات توّلی 

 برخلی از آیلاتن است که در آگیرد؟ پرسش دیگر بر می در، سر  ستیز دارندبا آنها ورزند و می
چله نسلبتی بلین ، ه یلده اسلتانسلتد رواکّفلار  نیرلی بله گروهلی از، (8،ممتحنه: ن )برآن 

  وجود دارد؟« توّلی»و « نیری»
هلای پاسلخ بله پرسلش، گردیلده اسلت ارائله بحث بر مبنلای آیلات بلرآناین که  از آنجا

تلذکر ایلن نرتله ضلروری  ین.او کلملیبا تحلی  تطبیسی آراء مفّسران در این باره باز مطروحه را 
آیلات  ۀبر بازبینی ژرفراوانل، است که این مبحث به همان اندازه که بر آراء مفّسران مبتنی است

   برآن و بربراری نسبت دبیق میان آنها نیز استوار است.
موضوع مورد مبحث در بالن مباحث فسهی در منابع فسهی ذی  باب جهاد و موضلوعاتی 

، معاصر و با وجود تعامالت نلوین ۀمطرح یده است؛ لرن در دور چون دارالحرب و معامالت 
هلایی هرچند زوایایی از آن در بالن نگارش، به صورت جامع و دبیق مورد بازکاوی برار نگرفته

بررسلی تلوّلی و تبلّری در اسلالم و مهجوریلت آن در اّملت »اندک مطلرح یلده اسلت. مسالله 
نگایلته  1393از مجله سراج منیر در ساا  16 ۀیمار محمد رضا ابراهین نژاد در نویتۀ « اسالمی

مختللار نویللتۀ  «بررسللی فسهللی حسللوبی مرزهللای ارتبللاطی بللا کفللار» پایللان نامللهیللده اسللت. 
 در 1385 در سااعلی اصغر موسوی رکنی  ییراهنماو با  مسطع کاریناسی اریددر ، پوردهراب

روابل  ابتصلادی مسللمانان بلا » عالوه بلر آن بحیلی بلا عنلواناست.  بن ارائه گردیدهدانشگاه 
وزارت  از سوی انتشارات 1319در ساا  «فسه پژوهی»در کتاب  مهدی مهریزینویتۀ  «کافران

بلرآن و خطلو  برملز »منتشر یده است. نیز مسلالی کوتلاه بلا عنلوان، فرهنگ و اریاد اسالمی
در 1395خلرداد  4و  3در تلاریخ  منصور پورخلیل خش توس  در دو ب« رواب  با غیر مسلمانان

این مساله به صورت توصلیفی و بلا روش تحلیل  محتلوا  روزنامه کیهان به نگارش درآمده است.
ارائه گردیده است.

http://www.hawzah.net/fa/Seminar/List
http://kayhan.ir/fa/news/75637/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/75637/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/75637/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 شناسی آیات منع توّلی گونه. 2
نلد در باللن چ، گفتلهپلیشهای پاسخ به پرسشمنع تولی با کفار و در دربارۀ آیات برآن 

: است طرحبه یرح زیر باب   دسته

 دشمنان دینآیات نهی از توّلی  .1. 2
از توّلی دیمنان دین و کافرانی که سلر  سلتیز بلا مؤمنان را آیاتی است که این دسته یام  

برخلی آیلات از ممتحنه جزء این گروه اسلت.  ۀآیات سور  ۀکند. عمدنهی می، مسلمانان دارند
 : این گروه به برار زیر است

ذیَن آَمُننا »: یکم ۀآی ُ الَّ َْ یُّ
َ
ِخُذوایُ أ ُكْ   الَتتَّ ي َو َعُدوَّ ْوِليُءَ َعُدوِّ

َ
وْد أ َْ ِو َو  َِّ ْ  ِعوُْلَمَن ِْ َلوْي ِِ  

ََ ؛ ُتْلُقون
ُکوْ ... عِّ وِه َ. َْ ُتْؤِمُنونا ِعُللَّ

َ
وُُكْ  أ یَّ ِِ ونَ  َو  َُ ََ الرَّ . ُیْخِرُجون ْ  ُتِسورُّ  َكَفُروا ِعمُ جوَُءُكْ  ِموَن اْلَقو ِّ ِْ َلوْي ِِ  

ََ و
بيِل  ناَء السَّ ََ ِو...َو َمْن َیْفَضْلُه ِمْنُکْ  َفَقْد َضلَّ  َِّ اسلتیناناپذیر  ۀباعدکریمه ابتدا  ۀ( آی1،)ممتحنه«. ِعُْلَمَن

، هچل کنلد.آن ایلاره ملیمصلدابی از به سپس ، کندرا بیان می «ممنوعیت توّلی دیمنان دین»
 !با مشلرکین مرله طلرح دوسلتی ریختله بودنلد ل نهانی تور صبه ل  برخی از مهاجرین در مدینه

بلوده در مرله خلود  خویشان و بستگان برایمشرکان  پشتیبانیجلن ، آنها از این دوستی ۀانگیز 
 زمینلهبلتعله در ایلن (. ملاجرای حاطلن بلن ابلی226، ص19، ج1391، طباطبایی: ن ) !است

 گو(. 353ل352، ص5، ج1415، . بحرانی41ل38، ص28، ج1412، طبری: ن ) مشهور است
 ده است.گردینازا  زمینهاین در ، آن پس از ۀبه پیوست چند آی مذکورآیه  رهاین

ُروا »: دوم ۀآی ََ یُ.ُِكْ  َو ظوُ ِِ ْخَرُجنُكْ  ِمْن 
َ
یِن َو أ ذیَن َُْتُلنُكْ  ِفي الدِّ ُه َعِن الَّ مُ َیْنُُْكُ  اللَّ نَّ ِِ

َْ  َعلى
َ
ْخراِجُکْ  أ ِِ  ْ َُ ْن ْ  َمْن َو  َتَنلَّ ُْ ََ  َیَتَنلَّ وُِلُمن ُ  الظَّ َُ ولِئَك 

ُ
در با توجله بله اینرله  (9،)ممتحنه«. َفأ

سلتیز ندارنلد و  نسبت به کافرانی که با آنها سر  ، دهداجازه میبه مؤمنان ، ممتحنه ۀاز سور  8 ۀآی
در ، اینلدو انصاف رفتلار نم انیری کنند و با آنان به عد، اندیان بیرون نراندهآنان را از سرزمین

کید  9 ۀآی مؤمنان را از توّلی نسبت به کافرانی که با آنها بر سر دین جنگیده و آنان را بیلرون با تأ
سلتمراران  ۀموجن برار گلرفتن در زملر  را دارد و توّلی نسبت به این گروهبرحذر می، اندرانده

د. مر یمیبر
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 تحقیرکنندگان نمادهای دینآیات نهی از توّلی . 2. 2
بلرله از تلوّلی آن دسلته از غیلر ، ی از آیلات مسللمانان را نله از تلوّلی مطللق کّفلارادسته

رو پلیش ۀدارد. دو آیلبرحلذر ملی، نگرنلدمسلمانان که با چشن تحسیر به نمادهای اسالمی ملی
ُزوًا َو لَ »: انداینگونه َُ َخُذوا ِیَنُکْ   ذیَن اتَّ ِخُذوا الَّ ذیَن آَمُننا الَتتَّ ُ الَّ َْ یُّ

َ
وُتنا اْلِکتَُب ِموْن یُ أ

ُ
ذیَن أ ًُ ِمَن الَّ ِضب
وذُ  ولنِو اتخَّ لوَى اللَّ ْیُتْ  ِِ

َِ َذا َنوُ َْ ُكْنُتْ  ُمْؤِمنيَن*َو ِِ ِِ َه 
ُقنا اللَّ ْوِليَُء َواتَّ

َ
َُ. أ ْبِلُکْ  َو اْلُکفَّ ًَُْ وُزًوا َو َلِضبو َُ  ُ ََ و

 ََ ْنٌم اَلَیْضِقُلن َْ   ْ ُْ نَّ
َ
(.58ل51،)مائده« َذاِلَك ِعأ
کله دیلن را  از اینره کفار و اه  کتابی، داردرا بازمی د مسلمانافر ا ل آیرارال  هآیو این د 

اولیاء خویش بگیرند. رخ نمودن چنین رفتلاری از ، رنددارا خوار میاسالم و احرام و یعار آن 
حسیست مناسل  و یلعار دینلی را و خردند بومی بیآنان ن است که ایبیانگر  افراد غیر مسلمان

 را ندارند. توّلی ی یایستهلذا  ؛ندیابدرنمی 
برخلی از مفسلران همنلون فخلررازی و : آیه  در زمینۀبررسی دو نگاه متفاوت 

درک حسیسلت علدم خردی نسبت داده یده به کافران در این آیه را به خلاطر المنار بیصاحن 
، 6ج، 1414، عبلده، 388، ص12، ج1421، فخلررازی: نل ) انلداسالم از سوی آنلان دانسلته

پذیرد و بالعرس نبرد فرهنگی و روانلی رایف این دیدگاه را نمیتفسیر ال؛ اما صاحن (445ص
انسالبلی و تحلوا آفلرین به خاطر درک درسلت آنهلا از حسیسلت ، بر ضد اسالمرا این ملحدان 

 (.139ل138، 3، ج1318، مغنیه: ن داند. )اسالم می
آنهلا »: دسلوینروانی میو  نبرد فرهنگین و تأیید ایدر تبیین نیز ، صاحن من وحی السرآن

بلره با ایلن دیلن از در  تمسلخر و تحسیلر وارد  ؛...ندیو نمی روبرواندیشه با دین اسالم  ۀبه وسیل
بله کلارگیری ایلن روش بیلانگر وارد  !بازی و یلوخی اسلت ۀعرص، گویی که عرصه .یوندمی

از مسصلود آنهلا . باورهاسلت یدن آنها در ی  جنگ روانلی بلر ضلد باورهلا و مؤمنلان بله آن
خلویش اسلت. )ف ل  انلدک  روحیله بر ن افزودمؤمنان و بوی  ۀروحیاز  کاستن، نبردگونه این
 (.235، ص8، ج1419، الله
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 کافرانمطلق ی آیات نهی از تولّ . 3. 2
مؤمنلان را از تلوّلی کلافران بلاز ، که به صورت مطلق خورینبرمی آیاتیبه در برآن کرین 

ون این که نهی و منع را به اظهار دیمنی آنها با مسلمانان یا هلر نلوع سلتیز و مسابلله بد، داردمی
 : مستند کرده باید. آیات زیر از این برار است، آنها با اسالم

َِ اْلُمْؤِمنيَن َو َموْن َیْفَضوْل ذِلوَك َفَلوْيَ  ِمو»: یکم ۀآی و
ُِ ْوِليَُء ِمْن 

َ
ََ اْلکُِفریَن أ ِخِذ اْلُمْؤِمُنن َن الَیتَّ

ِه في وِه اْلَملويُر َشيْ اللَّ َلوى اللَّ وُه َنْفَسوُه َو ِِ ُ.ُكُ  اللَّ ْ  ُتقوًُو َو ُیَقوذِّ ُْ ُقنا ِموْن َْ َتتَّ
َ
الَّ أ  (28،)آا عملران .«ٍء ِِ
کافران را بله عنلوان اولیلاء برگزیننلد. ، کند که مبادا مؤمنانابتدا گویزد می، آیهخداوند در این 

کنلد. در یلأن سپس مؤمنان را با دو تعبیر پیاپی تهدید می، کندمی انستیارا  «هتسیّ »آنگاه حالت 
، عباس نس  یده که جمعی از انصار با گروهی از کفار طرح دوستی افرنلدهنزوا این آیه از ابن

از ایلن کلار با آنها عسد مواالت و مؤاخات در میان آوردند و هرچه عبدالّلله بلن جبیلر ایشلان را 
: ن ) .د و آنان را از این کار پرهیز دادفرود آمتا آن که این آیه یریفه  نبخشید؛ سود، بازدایت

 (16، ص2، ج1414، سیوطی

َ »: دوم ۀآی
َ
ََ أ  ُتریوُدو

َ
َِ الُموؤِمنيَن أ و

ُِ وِليوَُء ِمون 
َ
ِخوُذوا الکوُِفریَن أ وذیَن آَمُنونا الَتتَّ ُ الَّ َْ یُّ

َ
یُ أ

ًُ ُمبينًُ  لطُن َُ مؤمنلان را  ل آیلرارال  پیشینت ( این آیه نیز بسان آی144،)نساء .«َتجَضُلنا ِلّلِه َعَليُک  
نیز به صورت جمع و همراه با الف و الم آمده « الرافرین» ۀدارد. واژ از تولّی کافران برحذر می

گیرد؛ خواه کافرانی کله بلا اسلالم و مسللمانان ناسلازگاری و کافران را دربر می ۀاست؛ لذا هم
 ۀکله دربلار ل  تفاوت بایند. آیات پیش و پس از آن نیزکت و بیستیز دایته و خواه آنانی که سا

منلافسین  ۀدر جرگل، کافران را بپذیرند چه مؤمنان والیت  دهد که چنانهشدار می ل منافسین است
مرلر و »تملام خواهنلد کلرد و در دنیلا ملورد  یشبرار خواهند گرفت و حّجت الهی را بلر خلو 

   عذاب او وابع خواهند ید.و ن جهنّ مشموا و و در آخرت  «اضالا الهی
َِ َو الّنلوُ. »: سوم ۀآی ن ُْ ِخُذوا الَي ذیَن آَمننا الَتتَّ ُ الَّ َْ یُّ

َ
ْوِليوُُء َعضوٍض  یُ أ

َ
ُْ  أ وِليوَُء؛ َعضُهو

َ
َو ، أ

ُِلمين ِدي اْلَقْنَم الظَّ ْْ َه الَی ََّ اللَّ ِِ  . 
ُْ ْ  ِمنُک  َفإّنُه ِمن ُْ این آیه نیلز  روین است که( 51،)مائده. «َمن َیَتَنلَّ

کند؛ خواه آنلان دیلمنی  خلود را بلا اسلالم و توّلی یهود و نصارا را ممنوع می، به صورت مطلق
 مسلمانان آیرار کنند و خواه نرنند.
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َِ»: چهارم ۀآی و
ُِ ْوِليوَُء ِمون 

َ
ََ الکُِفریَن أ ِخُذو ذیَن َیتَّ ًُ * الَّ ًُ اليم ُْ  َعذاع َّ ل َعّشِر الُمنُِفقيَن عأ

ًُ اْلُمؤِمنيَن  ِه َجميضو َو ِللَّ ََّ اْلِضزَّ َو؟ َفِإ ُ  اْلِضزَّ َُ ََ ِعْنَد  َیْبَتُغن
َ
ی منافسلان، در این آیله (139ل138،)نساء .«! أ

و کیلرت  سالحو  ااو دوستی با کّفار به ویژه یهود که از م پیوندکه عّزت و عظمت خود را در 
به پلذیرش والیلت ، دندکر جستجو می (511، ص1ج، همان، ف   الله: ن ) برخوردار بودند

 .  استبه عذابی دردناک بشارت داده و آنان را ، کندمتهن می کّفار
وْد َیِئُسونا ِموَن اَِْخوَرِو َكموُ»: پنجم ۀآی َْ   ْ ِْ وُه َعَلوْي ًُ َغِهَب اللَّ ْنم َْ ْنا  ذیَن آَمُننا الَتَتَنلَّ ُ الَّ َْ یُّ

َ
یُ أ

ْصقُِب اْلُقُبن.ِ 
َ
ُُ. ِمْن أ از توّلی مؤمنان نسبت به مغ لوبین آیه نیز . در این (13،نه)ممتح« َیِئَ  اْلُکفَّ

تسریبلا  بلین مفسلرین ، چله کسلانی هسلتند، درگاه الهی نهی یده است. در اینره این مغ وبان
یهود است کله ، «بوم»مراد از این: نویسدفریسین اختالفی وجود ندارد؛ لذا عالمه طباطبایی می

ْ  اْلَمغْ »ا تعبیر در برآن مجید مررر ب ِْ : هملان، طباطبایی: ن است. )از آنان یاد یده «ُهنِب َعَلوْي
وُه » ( البته ف   اللله تعبیلر912، ص14، ج1424،خطین ؛243، ص19، ج1391 ًُ َغِهوَب اللَّ ْنمو َْ

  ْ ِْ کسلانی را کله در برابلر رسلالت هلای الهلی  ۀیهلود و همل ،گویلدو ملی داندمیرا عام  «َعَلْي
 (112، ص22ج ،همان، ف   الله: ن ) گیرد.دربر می، ایستندمی

   خویشاوند کفار  ی آیات نهی از تولّ . 4. 2
در صلورتی کله کفلر را ، در همین زمینه آیاتی وجود دارد که از توّلی نزدیران و خویشان

ِخوُذوا آعوَُءُكْ  » ۀ. آیلکنلدنهی می، برگزیده و از ایمان روی برتافته اند وذیَن آَمُنونا ال َتتَّ وُ الَّ َْ یُّ
َ
َو  یوُ أ

ُِلُم  ُ  الظَّ َُ ولِئَك 
ُ
ْ  ِمْنُکْ  َفأ ُْ َِ َو َمْن َیَتَنلَّ نا اْلُکْفَر َعَلى اْْلیمُ َتَقبُّ َْ َِ ا ِِ ْوِليَُء 

َ
ْخناَنُکْ  أ ِِ ََ ، (23،توبله«)ن

نیلز در بیلان ایلن مفهلوم بسلیار گویلا و  (24،)توبله پلس از آن ۀکله آیل چنان گونه است.از این
 رساست.

 فراتر از کبائر گناهی، رتوّلی کاف  . 3
تنها یل  ، گذارد که پذیرش والیت کافرانتردید بابی نمی، درنگ و دّبت در این آیات 

 مانندترک نماز و روزه و ، خواریحرام، خوارییراب همنونگناه کبیره در ردیف دیگر کبائر 



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 96

نزد خدا ، دگزینهر مسلمانی که کافران را اولیاء خود بر ، مطابق مفهوم روین آنبلره ، آن نیست
، سلتمراران ۀو در زملر می یود بطع  وندکّلی ارتباطش با خداه بو هیچ جایگاه و منزلتی ندارد 

لحلن سلخن »: گویلدملی عالمه طباطباییچنانره د. گیر می ایمانان برارفاسسان و بی، گمراهان
دو یلنتلر از اپلایین، بلرله بتل  نفلس، بمار و ظللن، یرب خمر، کبایر حّتی زنا ۀدر حرمت بسی

، با توجله بله آیلات بلرآن( و 419، 2: همان، طباطبایی: ن «. )است )توّلی کفار و رباخواری(
: نل د. )یلمار ملیسلود را بلیحسناتشلان و  می دانلداز هدایت الهی  گونه افراد را محروماین

بیرون رفلتن از زّی بنلدگی و تلرک والیلت خلدای ، که این عم و معتسد است  (216، 9، همان
طور کّلی این کار ه دیمنان او به منظور از بین بردن دین است و ب ۀو برار گرفتن در زمر سبحان 

زیرا دیلمنی کله راه  ؛تباه نمودن نظام دین است و زیانش به مراتن از کفر و یرک بیشتر است
، اّما دوستان ؛توان از او حذر کردباب  دفع است و به آسانی می، و روش و عداوتش ظاهر است

دین ، های آنان در میانشان رخنه کندا دیمنان خدا انس بگیرند و اخالق و رسوم و سّنتوبتی ب
گاهانه نابود می  (391، 5: و ن  154، 3، همان: ن کنند. )و اه  دین را ناآ

هلا بلرای نیرلی و احسلان در باالترین سلفارش، های اسالمیهرچند در آموزه، سانبدین
ت به یّد ، در صورت کفراز پذیرش توّلی آنها  لرن؛ آمده است ل به ویژه والدینل  حق  خویشان

است.یده پرهیز داده 

  «توّلی»و  «کفر»مقصود از  .4
اکنلون دو ، ده اسلتیلبلا صلراحت ممنلوع در آنهلا ذکر آیاتی که توّلی کلافران  پس از

در  را یممنوعیت تلولّ  مسصود از کفری که: یری اینره: ه مطرح استار باساسی در این  پرسش
؟ بایده میچ، که مورد منع برار گرفته استی مسصود از تولّ : و دوم آنره؟ پی دارد چیست

   . کفر ممنوع التولی1. 4
ِ  علدم ایملان اسلت یلا علدم ، کفر در آیات مورد بحث به چه معنا است؟ آیا کفلر محل

عنلای دوم دو تفلاوت اسلت و مایمانی است که با انرار و جحود هملراه بایلد و البّتله بلین ایلن
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کسلانی کله دعلوت ، تنها عدم ایمان باید، اگر مسصود از کفر، چه .اخّص از معنای اوا است
وللی طبلق  ؛یلوندکلافر محسلوب ملی، پیامبرخدا را نشنیده بایند و حّجت بر آنان تمام نبایلد

راغلن  گرچه در برخی احرام فسهی مشلترکند. .آینداین گروه کافر به حساب نمی، معنای دوم
کفلر بله معنلای : رلهآنحاصل   سلخن گفتله اسلت.  یفّصلبله تمعنای کفر تبیین انی در اصفه

ر گوینلد. بله ، پویلاندجهت که افلراد را از نظرهلا ملیئ است و ین را از آنیپویاندن ی کلاف 
فلر  نعملت و ، کنلدجهت که بذر را در زیر خاک پنهان ملیکشاورز نیز از آن ر گوینلد. ک  کلاف 

فران  نعمت نیز همان دهلد. پویلاندن مراتلن و پویاندن نعمت است که با ترک یرر رخ می ک 
خداوند است کله بلا انرلار  یعنی ؛درجات مختلف دارد که باالترینش پویاندن حسیست محِ

بیشتر بلرای  «کفران» ۀیود. واژ اص  وجود او یا انرار وحدانیت یا یریعت یا نبّوت حاص  می
: نل رود. )نرلار خلدا و دیلن و یلریعت بله کلار ملیبیشتر برای ا «کفر» ۀانرار نعمت و واژ 

از امتنلاع سرکشلی و و نتیجله نسلیِ ایملان را (. صاحن العین نیز کفلر 461، ص1412، راغن
. کفلر از 2. جحود و انرار همراه با معرفت بلبلی. 1: گونه استچهار  که کندمعرفی میایمان 

نفاق که اعتراف زبانی هملراه بلا انرلار  .3یعنی امتناع زبانی همراه با معرفت بلبی. ، روی عناد
، 5، ج1412، فراهیلدی: نل . کفلری کله انرلار زبلان بلا بللن هملراه اسلت. )4بلبی است. 

  (356ص
ساب  مسلمان و کافر از ببی  تساب  ایجلاب و ت: نویسدهمانگونه که مطّهری می، سانبدین

بلرله از نلوع تسابل  ضلّدین  ؛نیسلت ل به اصطالح منطسّیین و فالسلفه ل سلن و یا عدم و ملره
نله از نلوع تسابل  یلر املر وجلودی و یلر املر  ؛یعنی از نوع تساب  دو امر وجودی است، است

مسصود از کفر انرار و جحلود اسلت. ، ( بنا بر این294، ص1، ج1358، مطهری: ن .)عدمی
« آمنوناالوذین »در مسابل  « الذین كفروا»ممرن است گفته یود در موارد زیادی از برآن کرین 

خواه با انرار هملراه بایلد  ؛دهد که کفر همان عدم ایمان استبرار گرفته و این تساب  نشان می
لرن تساب  آنها از نلوع ت لاّد  ؛یا نباید. پاسخ این است که تساب  ایمان و کفر جای انرار ندارد

یملان اگلر ا، کس که حسیست بلر او عرضله یلودبنابراین آن ؛است که هر دو امر وجودی است
، کافر است و کسی که حسیست دین بر او عرضله نشلود، مؤمن است و اگر امتناع بورزد، بیاورد
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نه مؤمن است و نه کافر و آثار ایمان و کفر بر او مترّتن نیسلت. از آننله گفتله یلد بله دسلت 
افرادی است که حّجت بر آنها تمام یلده و بله ، آید که مسصود از کافر در آیات مورد بحثمی
د! چنانرله بلرآن نهای گوناگون به آن ملتزم نشو به انگیزه؛ لرن اندانیت رسوا خاتن پی بردهحسّ 

ذیَن َخِسوُروا »: فرمایددر حّق اه  کتاب می َُ  ُالَّ ْعنَُء
َ
ََ أ ُ  اْلِکتَُب َیْضِرُفنَنُه َكمُ َیْضِرُفن َُ ذیَن آَتْينُ الَّ

 ََ ْ  ال ُیْؤِمُنن ُْ ْ  َف ُْ ْنُفَس
َ
بلا ، ختندیلناپسران خلود ملی بسان  پیامبر خاتن را  آنهایعنی  ؛(21، )انعام« أ

.این وجود به آن ح رت ایمان نیاوردند
: فرمایلدملی )ع(میلاا املام صلادقبرای آید. از برخی روایات نیز همین معنا به دست می

یود و مسللمان ولی کافر نمی ؛ایمانش را از دست بدهد، مؤمن با انجام معصیت ممرن است»
(. نیز امام رضلا)ع( 21ص، 2ج ،1411، . )کلینی«یودکافر نمی، وبتی انرار نرند ند و تامامی

ب و َعَلوى»: فرمود ق و آَمَن وَجفَّ القلُ  عققيقة الکفوِر ِلَمون كوذَّ «. جّف القلُ  عققيقة االیمَُ ِلَمن صدَّ
بن خورده حسیست ایمان ربن خورده برای کسی که تصدیق کند و ایمان بیاورد و حسیست کفر ر 

(391ص ،1413، برای کسی که ترذین کند و عصیان نماید. )حمیری

   تولی ممنوع .2. 4
 بنابر سخنست؟ چی کفار برار دادن «توّلی و اولیاء»این است که مسصود از ، پرسش دوم

ی( بله دو ل  ا ل )و ۀریشل اسلت. «والیلت»و مصلدر آن  «وللّی »جمع « اولیاء»، یناسانلغت
دو چیلزی کله از  ۀدربلار ، پسسل. ه اسلتدفتله یلگ، بدون فاصله پدید آیند چیزی که پیاپی و

بلراین اسلت. هاسلتعماا یلد، ندبایل صلدابت یلا دیلن بله هلن نزدیل جهت مران یا اعتساد یا 
: هملان، )راغلن .رفته استبه کار  «سرپرستی و یاری، دوستی»در سه معنای « والیت»اساس
ل نس  یده استالبحرین نیز  (. در مجمع885 لل لربل  ا ل ی )وکله ول اسلت.، ی( بله معنلای ب 

الیت )با فتحه( به معنای تدبیر و نصرت است و و الیت )با کسره( به معنلای املارت تولیلت و ، ول
-کسی است که تدبیر امر را عهده دار است و نیز کمل  کننلده و یلاری، ولّی  ؛سلطنت است

میزان معتسد است کله والیلت (. صاحن ال455ص، 1ج ،1315، )طریحی .رسان را ولّی گویند
مجنون و سلفیه بله کسلی گوینلد کله تلدبیر ، ولی  صغیر چنانرهمالریت تدبیر است؛ ، در اص 
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امور آنها و تدبیر امواا آنها را به عهده دارد و از آنجلا کله محلّن و محبلوب در املور یرلدیگر 
حاصل  ( 151، 3: هملان، این واژه در دوست بسیار کلاربرد دارد. )طباطبلایی .کنندتصرف می

  یاور و سرپرست که همان مال  تدبیر است.، دوست: یوداینره ولّی در سه معنا استعماا می
یل »جستجو و تتّبع در موارد کاربرد واژه   لل دهلد کله مشلتّسات در برآن کرین نشان ملی« ول

یتلوّا  اولیلاء و، سه کلمه ولّی ، این اص  معانی متفاوتی دارد. آننه در بحث حاضر مطرح است
تلدبیر ، داردبله معنلای مالریلت تلدبیر انسلان اسلت کله بیلان ملی، در مورد خدا «ولّی » است.

وِه ِموْن َوِلوي  َو ال َنلويرٍ »: ها به دست خداوند استت  انسانت  َِ اللَّ و
ُِ ، )بسلره« َو موُ َلُکوْ  ِموْن 

ست. این والیت بخشی یاری مؤمنان و نیران و زیان کافران و فاسسان ا، این تدبیر ۀنتیج ( و111
، انجاملداز والیت تروینی خداست. همین والیت و تدبیر از آن جهت که به یاری مؤمنلان ملی

ُه َوِليُّ اْلُمْؤِمنيَن » والیت بر مؤمنان نامیده یده ولّی بلودن خلدا ، ( بنابر این68، )آا عمران« َو اللَّ
هلای آن است که از نتایج یا نشلانه «مالریت تدبیر»بلره تنها به معنای  ؛به معنای دوستی نیست

َو »: ماننلد ؛اسلت «یاری»ها گاهی به معنای ولّی در مورد انسانکاربرد اّما  ؛یاری مؤمنان است
ْوِليُُء َعْضض

َ
ْ  أ ُْ ُِلميَن َعْضُه ََّ الظَّ به یرلدیگر در  ( که مسصود یاری رساندن ستمراران19، )جاثیه« ِِ

ْْ »: در بلرآن آملده اسلتچنانرله  ؛اسلت« دوستی» دیمنی با دین است و گاهی به معنای َفو ِْ ا
تي وُه َوِلويح َحمويٌ   ِعُلَّ نَّ

َ
ذي َعْيَنَك َو َعْيَنُه َعداَوٌو َكأ ْحَسُن َفِإَذا الَّ

َ
يَ أ بلرار گلرفتن  کله( 34، لت)فصل« َِ

بله نیلز گلاهی  .بر این که مسصود از ولی دوسلت اسلت، برینه است« عداوت» برابردر « ولّی »
ُ َو اْجَضوْل »: فرمایدپیشوا و سرپرست آمده است؛ چنانره می، برمعنای ره َو اْجَضْل َلنُ ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ

ََ » ۀ( و مانند آی15، )نساء« َلنُ ِمْن َلُدْنَك َنليراً  وذیَن ُیقيُمون ذیَن آَمُننا الَّ نُلُه َو الَّ َُ ُه َو َ. ُکُ  اللَّ مُ َوِليُّ نَّ ِِ
ََ الزَّ  الَو َو ُیْؤُتن ََ اللَّ ْ  .اِكُضن َُ ( که حّق فرملان دادن و رهبلری را بله خلدا و 55، )مائده« كَُو َو 

   کند.رسوا و امیر مؤمنان منحصر می
ْوِليوَُء ِموْن »: در آیه «ولّی »معنای ، با توّجه به آننه گفته ید 

َ
ََ اْلکوُِفریَن أ ِخوِذ اْلُمْؤِمُنون الَیتَّ

َِ اْلُمْؤِمنيَن  و
و بلا آنهلا  دایتهکه مؤمنان هرگز نباید کافران را دوست  این است، و آیات مشابه« ُِ

الفت بگیرند و از آنان یاری بخواهنلد و آنلان را سرپرسلت خلود بلرار دهنلد و از آنلان متابعلت 
هلای احتملالی بیانگر این است که مردم برای در املان مانلدن از آسلین، کنند. آیات ذکر یده
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بر خود یلا خلانواده و خویشلان خلود یلا  ل ملحدان چه یهود و نصاری و چه مشرکان ول  کافران
رای جلن منافع دنیوی و کسن عّزت و عظمت وهمی در پی دوستی با کلافران و اسلتمداد از ب

کردند که خداونلد آنهلا را از ایلن آمدند و احیانا  در بع ی از امور از آنان متابعت میآنان برمی
سرپرست بلرار دادن آنهلا بالمطابسله دالللت  کند. بر فرض که بر حرمت متابعت وکار نهی می
ممنوعیت سرپرست برار دادن و اطاعت از آنهلا از آیله اسلتفاده ، به طریق اولویت، ندایته باید

گونه سه، برخی دوستی مؤمن با کافر را که در این آیه به صورت مطلق از آن نهی یده یود.می
 :  اندتصّور نموده

این خود کفر اسلت و متصلّور نیسلت . کفر بابی بماند مؤمن راضی باید که کافر در ل 1
 که مسلمان چنین بخواهد.

مؤمن با کافر در امور زندگی معایرت و دوستی ظاهری دایلته بایلد و هملین اسلت  ل 2
 که در آیه منع از آن یده است.

ی دوستی و یلا خویشلاوندی از یلاری او مؤمن نسبت به کافر دلگرم باید و به واسطه ل 3
 (51، 2، ج1361، این هن ممنوع است. )عاملی .ان دایته بایداطمین

 سرپرستی در مفهومتوّلی منع قطعی و شدیدتر . 3. 4
)آنجایی که بله صلورت فعل  بله کلاربرده « ی کافرانتولّ »فّسران برآن کرین برای تعبیر م 

ت . سرپرسلت بلراردادن و متابعل3. یلاری جسلتن. 2. دوسلتی کلردن. 1: سه معنای، یود(می
، معنلای سلوم درل  حّتی کافران صلح طلنل  کافرانتوّلی ، اند. بدون ی کردن را ذکر کرده

و بطع نظر از اولویت بطعی کله از آیلات بله ، ممنوع است. بطع نظر از آیات مورد بحث امطلس
َضوَل َو َلوْن َیْج »با استناد به آیاتی ماننلد، چه فسیهان و چه مفّسران، آید. اندیشمندان دینیدست می

بيالً  ََ ُه ِلْلکُِفریَن َعَلى اْلُمْؤِمنيَن  رگونه سیادت و تفّوق غیرمسلمان بر مسللمان ه، (141، نساء«)اللَّ
بلرداری مسللمان از غیلر اند. یرف و علّزت اسلالم ابت لا دارد کله هرنلوع فرملانرا نفی کرده

-را اسلتنتاج کلرده احرامی به این یلرح، فسیهان امامی مذهن، مسلمان ممنوع باید. براین پایه

:  اند
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معاملله بلرای خریلد عبلد مسللمان ، بنلابراین ؛تواند مال  عبد مسلمان یودکافر نمی ل 1
 (.188ص، 3ج ،1411، طوسییود )منعسد نمی

خلواه موکل  مسللمان بایلد و خلواه  ؛تواند وکی  در یراء عبد مسلمان یودکافر نمی ل 2
(. 191، 3، کافر)همان

فعه غیرمسلمان ل 3 خواه مسلمان و خلواه ، یعنی اگر یری  ؛بر مسلمان صحیح نیست ی 
یری  دیگر که غیر مسلمان اسلت حلّق یلفعه ، سهن خود را به مسلمانی بفروید، غیرمسلمان

(.453، 3، ندارد )همان
، 2، ج1411، مراغلیتواند متلوّلی وبفلی یلود کله بله مسللمانان تعّللق دارد)کافر نمی ل 4

(351ص
مان برای کافر به منظور خدمت جایز نیست؛ اّما برای کار محّ  تردیلد اجیر یدن مسل ل 5
(.44ص، 2، ج1313، فاض  مسداداست )

 د. )همان(. بایجایز نیست کافر وصّی بر کودک مسلمان  ل 6
، یبدترین نلوع تلولّ ، «یرف و عزت اسالم لزوم پاسدایت»و « نفی سبی »ادّله  اساسبر 

نله هرچند آنهلا  ؛است جوامع کافر انو حاکممسلمان از سران ان جوامع مدیر ن و حاکماپیروی 
البته برخی از مفسران علدم  بصد دوستی و صلح دایته بایند. بلرهدر صدد سلطه بر مسلمانان 

جع  تسل  کافران بر مؤمنان را مطابق با سنن الهی تبیین نموده و سخنی بابل  تأمل  و تلدبر در 
 (466، ص5ج ،عبده: این باره مزرح نموده اند.)ن 

  آری یا خیر؟ جوصلحکافران  با  ختالطو ا دوستی .5
معنای دوستی و یاری جستن و یاری نملودن  دراین است که آیا توّلی  موضوع مهن دیگر 

ی که سر  ستیز با اسلالم و کافرانیا تنها با  ؟کافران ممنوع استبا همه ابسام ، و امتزاج و اختال 
عمومیلت ، توان گفت ممنوعیت  توّلی به معانی ذکر یدهمیذی    یدال  برطبقمسلمانان دارند؟ 

به دین ستیزان اختصاص ندارد. صرفا  دارد و 
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 عمومیت آیات . 1. 5
گلروه اوا و دوم تنهلا دیلمنان و ، ه تسسین کردیندستآیات  توّلی را به چهار ، نپیش از ای 

دیلن  دیلمنانو بله  بودچهارم مطلق  اّما گروه سوم و فت؛گر ستیزجویان با مسلمانان را دربر می
َِ اْلُمووْؤِمنيَن » ۀ. در آیللیللتاختصللاص ندا و

ُِ ْوِليووَُء ِمووْن 
َ
ََ اْلکووُِفریَن أ ِخووِذ اْلُمْؤِمُنوون لفلل  « الَیتَّ

یلود مشرک و کتلابی را یلام  ملی، یعنی ملحد، عالوه بر این که همه ابسام کفر« الکوُفرین»
ز دایتن و ندایتن و اظهار دیمنی کردن و از جهت ستی .(86ص، 5ج ،1416، تهرانی )صادبی

بلا مسللمانان علداوت دایلته ، نرردن نیز عمومیت دارد و بین این که هر ی  از این سله طائفله
تفلاوتی بائل  نشلده اسلت. ، عداوت خود را اظهار کنند یا نله، بایند یا نه یا اگر عداوت دارند

ذیَن آَمُننا ال تَ »طور در آیه همین ُ الَّ َْ یُّ
َ
نا اْلُکْفوَر َعَلوى یُ أ وَتَقبُّ َْ َِ ا ِِ ْوِليوَُء 

َ
ْخوناَنُکْ  أ ِخوُذوا آعوَُءُكْ  َو ِِ تَّ

 َِ ْخناَنُکْ  »عبارت « اْْلیمُ از اطالق دارد و اظهار دیلمنی یلر  ممنوعیلت نیسلت. « آعَُءُكْ  َو ِِ
بلبلی بله  ۀدر ایلن آیله دوسلتی و محّبلت اسلت؛ زیلرا عالبل، سوی دیگر مراد از والیت و تلوّلی

یود تلا فلرد ملؤمن خواسلته آنهلا را بلر انسیلاد از سبن می، اندشانی که از دین اسالم بیگانهخوی
ت بربنلدد. از رسوا اکرم)ص( ترجیح دهد و از اه  ایمان کناره گیلرد و آثلار ایملان از او رخل

جمله از هجرت از وطن مألوف خود امتناع نماید و با خویشلان و دوسلتان بیگانله خلود کله در 
 (489ل488ص، 1ج ،1414، مبارزه ننماید )حسینی همدانی، ن هستندصف مشرکی

 نفرت خداوند از کّفار. 2. 5
ملوارد  ۀمعیلار و ملالک ممنوعیلت نیلز در همل، عالوه بر ظهور آیات در عموم و اطالق 

 ددار را دیلمن ملیآنلان وجود دارد؛ خداوند از کفر و کافران و یرک و مشرکان نفلرت دارد و 
-( و یرک را بلزر 55،داند)انفااترین مخلوبات نزد خود را همان کّفار میت( و پس98،)بسره

معرفت حّق اسلت. دعلوت ، (. هدف از آفرینش جهان و انسان13، یمارد)لسمانترین ظلن می
انبیاء همه به سوی معرفت خدا و ایمان به او و پیروی از فرامین اوست و کفلر انرلار همله اینهلا 

روا بدانلد. آیلا ، ند دوستی  کسانی را که ملورد نفلرت او هسلتنداست. پس ممرن نیست خداو 



 13 | مفسران دگاهیاز د« کافر یمنع تولّ» اتیآ یقیتطب لیتحل

، من از فالن فرد و بهمان گروه نفلرت دارم و آنهلا ظالمنلد: فرمایدبخداوند که پذیرفتنی است 
 توانید با آنان الفت و دوستی دایته بایید؟ولی یما از آنها نفرت ندایته بایید و می

 نمنفور بودن کفر در منظر مؤمنا .3. 5
و ریلد یافتگلان معرفلی  کفر منفور  اهل  ایملان، آیات برآن با صراحتدر ، عالوه بر آن 

آن در  راز .یلودکافر و فاسق نیز چنین ملی، ( کفر و فسق که منفور ید1،)حجراتیده است.
عالبه به هر دو در ی  دا باب  جمع نیسلت ، این است که چون کفر و ایمان مساب  یردیگرند

ْلَبيْن مُ َجَضَل اللَّ » َْ ن  مالزم بلا نفلرت از دیگلری  ( و عالبه به یری4،)احزاب« َجْنِفه في ُه ِلَرُجٍل مِّ
است. 

نیلز ، کنلدی غیر مؤمنان را ممنوع اعلالم ملیدر آیاتی که تولّ  «من ِوَ المؤمنين»بید  ذکر 
ه را بله تلوان هلر دو گلرو و همزمان نملی یستندگویای این است که کفر و ایمان با هن سازگار ن

توانلد مؤمنلان را اولیلاء بگیلرد؛ نملی، کسی که کافرین را اولیاء بگیرد، عنوان اولیاء گرفت. چه
، 1ج ،1311، بربلی. )اسلتایملان هملان حلّن و بغلِ معّرفلی یلده، چنانره مطلابق روایلات

َحوَب  َمْن » از امام صادق)ع( نس  یده کهزمینه در همین ( 262ص
َ
ْعَغوَض  أ

َ
وَه َو َموْن  َكوُِفرًا َفَقوْد أ اللَّ

  َُ َْ َه ُث َّ  َحبَّ اللَّ
َ
ْعَغَض َكُِفرًا َفَقْد أ

َ
وهِ « ع»أ وِه َعوُدوُّ اللَّ . 615ص ،1316، )صلدوق«. َصوِدیُ  َعوُدوِّ اللَّ

 (9ص ،1362، همو
متفاوت اسلت؛ « توّلی و تبری»با « حّن و بغِ»ممرن است این یبهه مطرح یود که  

ولی توّلی و  ؛درونی است و نیاز به ابراز و اظهار ندارد بدین صورت که حّن و بغِ امر بلبی و
ممنوعیلت  حلّن ، تبری اظهار دوستی و دیمنی به صورت آیرار و صریح است. بر این اساس

مستلزم ممنوعیت  توّلی یعنلی اظهلار دوسلتی ، یعنی دوست دایتن که امری درونی و بلبی است
ر دا بغِ کافران را دایلتن سلازگار اسلت؛ گردد. دوست یدن و دوستانه رفتار کردن با دنمی

ّ کافران با ایمان ناسازگار دانسته یده، لذا در روایت
نه توّلی و اظهار دوستی نسلبت  است؛ حن 

به آنها. 
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دوسلت گلرفتن کلافران بله  ؛ زیلرادو ممرلن نیسلتپاسخ این است که تفری  میان آن 
بیلانگر ، وارحی در صلورت  تلداومجای مؤمنان مالزم با حّن آنلان اسلت. اعملاا بیرونلی و جل

بر و پریدن  رنگ چهره ، گونه که رفتار مترّبرانهصفات درونی و بلبی است. همان جلوه و اثر ک 
انبسا  چهره و رفتار دوستانه و توّلی نیز نشانه حلّن اسلت. ، و فرار از صحنه نبرد اثر  ترس است

ت بلبلی اسلت و بلا ایملان سلازگار محّبلنشانه ، بنابر این اظهار دوستی اگر آنی و مسطعی نباید
 نیست. 

 ادّله نهی از منکر. 4. 5
ر است و بلاالترین منرلر هلن  ۀاّولین مرتب  نهی از منرر انزجار و نفرت بلبی نسبت به منرل

کفر و یرک است. پس دوستی با کافران و اولیاء براردادن آنها با انزجار و نفلرت بلبلی از آنهلا 
تلا وبتلی فسلق و ، ( البته در دیگر معاصلی633ص، 13ج ،1388، آملیسازگار نیست.)جوادی

با دوستی بلا خلود وی ، انزجار بلبی از عم  وی، فجور برای یخص گناهرار ملره نشده باید
بلرخالف جلایی کله ، منافات ندارد؛ زیرا انزجار از معصیت مالزم با انزجلار از یلخص نیسلت

 ه باید. معصیت مانند کفر و یرک یا فسق و فجور ملره ید

 وجود مالک ممنوعیت. 5. 5
ایمان منبع همه خیلرات و ف لای  و کفلر  .از سوی دیگر ایمان نور و کفر تاریری است 

با سلوک عملی ، منبع همه یرور و رذای  است. سلوک  عملی و اخالق و رفتار  برخاسته از کفر
مبدأ جهان یلا پلذیرفتن آن  تفاوت  ماهوی دارد. عدم پذیرش، و اخالق و رفتار  برخاسته از ایمان

سلوکی را در پی دارد که با سلوک اه  ایمان یباهتی ندارد. تلوّلی ، منهای پذیرش نبّوت ختمیه
ی  مسلمان از مسیری که اسالم و تعلیمات برآن پلیش روی او نهلاده ، یودکافران موجن می

سیر دیگری که او را بله به تدریج فاصله گیرد و در م، کندو او را به مسصد مورد نظر هدایت می
دمسصد دیگر می رل برار گیرد. بنابراین دوستی و انس با کافران و یلاری خواسلتن از آنهلا جلایز ، بل

کله ایملان  یلخص مسللمان ابت لا هر چند با مسلمانان سر  ستیز ندایته بایند. نتیجه آن ؛نیست
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، آملد و یلدبت و انس و یهروند یا همرار کافرش رابطه دوستی و رفا، دارد که وی با همسایه
 1ندایته باید.

 منع ازدواج با مشرک. 6. 5
( 11،ممتحنله ؛3،نلور ؛221،)بسلره.آیات منع ازدواج مسلمان با مشرک اسلت، مؤّید دیگر

از طریلق اثرگلذاری منفلی  ل چه زوج و چه زوجه ل هن آن است که همسر  مشرک منعدلی  این 
کشلاند. حلاا چله آن کفلار و سلوی جهلّنن ملیدر اخالق و رفتار و عسیده یری  خود را بله 

بیان سلّید بطلن در تبیلین و تعلیل  ایلن منلع  مشرکین سر ستیز با دین دایته و چه ندایته بایند.
 (3546، ص6، ج1425آمیز است.)بسیار ژرف و تنبه

الگوی قاطع و راهگشا .6. 6
اسلت. بلرآن در ح رت ابراهین)ع( با عموی کافر خلود  ۀرابط، پیش گفتهمؤّید مطالن  

َنٌو َحَسَنٌة في»: فرمایداین باره می َْ ْد كَُنْت َلُکْ  أُ ّنوُ ُعوَرآُ ا  َْ ِِ   ْ ِْ ْذ ُُْلنا ِلَقوْنِم ذیَن َمَضُه. ِِ ْعراَيَ  َو الَّ ِِ
ِه َكَفْرنُ ِعُکْ  َو َعدا َعْيَننُ َو َعْيَنُکُ  اْلَضداَوُو َو  َِ اللَّ و

ُِ ََ ِمن  وى ُتْؤِمُنونا ِمْنُکْ  َو ِمّمُ َتْضُبُدو َعودًا َحتَّ
َ
اْلَبْغهوُُء أ

ِه َوْحوَد ُ  ( م مون آیه ایلن اسلت کله رفتلار ابلراهین)ع( و همراهلان او الگلوی 4،)ممتحنه«. ِعُللَّ
ما از یما و معبودهایتان بیلزارین : هاست. آنها به بوم کافر خود گفتندمناسبی برای یما مسلمان

تلا وبتلی کله این دیمنی دیمنی و کینه پدید آمده و  ین و میان ما و یماپذیر میو آیین یما را ن
از کلافران و ، هلر مسللمانی موظلف اسلت، ادامه دارد. مطابق این آیه، تنها به خدا ایمان آورید

نسبت بله آنهلا ، منرران خدا و رسولش برائت بجوید و تا وبتی آنها به آیین یرتاپرستی برنگشتند
توانلد دوسلتی آنهلا را ه دا پر از دیمنی و کینه نملیدیمنی و کینه دایته بایند. مسّلن است ک

تواند مطیع آنها باید. دایته باید و یاور آنها باید و از آنها یاری بطلبد و به طریق اولی نمی

توان برای این ممنوعیت قائل شد آنجاست که این آمد و شد به قصد اثرگذاری و مایل کردن وی به اسالم ایی که میشاید تنها استثن -1

 باشد.
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 نقدی بر یک دیدگاه .6
گفتله  کلهنمایلد اسلتوار نمی این سلخن صلاحن تفسلیر المنلار، بر اساس آننه گفته ید

در جایی که به ضرر مسلمانان است؛ ولی ، ن با کافران دوست یوندمسلمانا، روا نیست»: است
دوستی با آنها خود را از یریان محفوظ بدارند. بنابراین دوسلتی بلا  ۀتوانند به وسیلمسلمانان می

پیملان های مسلمان با دوا غیر مسللمان هلنآنها برای جلن نفع مسلمین روا خواهد بود و دولت
برای آنهلا ابلدام بله ، ولی جایز نیست ؛یا جلو گیری از ضرر بر آنها برای سود مسلمین و، یوند

یللان اگرچلله از غیلر مملرلت، دوسلتی کلافران کله در نتیجلله زیلانی بله مسلللمین دایلته بایلد
بلا اطلالق آیله . دلی  نااستواری ایلن سلخن ایلن اسلت کله (281، ص3، ج1414، عبده«)باید

در عنوان تسیه داخل  اسلت کله در ، یمردینا برمیناسازگار است و مواردی که وی به عنوان است
 آیات برآن مورد ایاره برار گرفته است.

  نگاهی به منع توّلی در روایات .7
محّبت نسبت به اولیای خدا و بغِ نسبت بله دیلمنان خلدا نشلانه ، در روایات متعددی

 :  ایمان به یمار آمده است. برخی از این احادیث چنین است
خلدا و : اسلت؟ گفتنلد ترایمان محرن ۀکدام ریت: از اصحابش پرسیدرسوا خدا الف. 

حج و عمره و : بع ی گفتند .روزه: ی گفتندرخب .زکات: داند. بع ی گفتندش بهتر میپیامبر 
یل  هلیچولی  ؛ف یلتی است، برای هرکدام از آننه گفتید: فرمود پیامبرجهاد. : بع ی گفتند

ایمان دوسلت دایلتن و دیلمن دایلتن  ۀترین ریت. محرنایمان نیست ۀترین ریتمحرناز آنها 
، مواالت و دوستی با دوستان خدا و تبّری و بیزاری از دیلمنان خلدا اسلت. )کلینلی، برای خدا

 (126، 2: همان
 یشخلو دا بله ، هرگاه خواستی بدانی در تو خیری هست یلا نله: امام بابر)ع( فرمودب. 

در تو خیری هست و اگلر ، اه  معصیت را دیمنو داری میبنگر. اگر اه  طاعت را دوست 
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خلدا تلو را  تلو خیلری نیسلت و در، یدارملیاه  معصیت را دوسلت  اه  طاعت را دیمن و
 (121، 2: یود. )همانمحشور می یشدارد. آدمی با محبوب خو دیمن می
. دیلن نلدارد، دوستی و دیمنی نرند، کسی که با حساب دین: فرمود امام صادق)ع(ج. 

)همان(
آید و الله و توّلی و تبّری لله به دست میاز روایت اوّا تنها ارزش واالی حّن و بغِ فی 

نرتله بلر ایلن به روینی اّما دو حدیث دیگر  ؛آیدممنوعیت حّن و توّلی اعداء الله به دست نمی
باید مبغوض مؤمنلان بایلند و اگلر اینگونله  کفار، و در رأس آنان داللت دارد که اه  معصیت

یوند.خود آنها مبغوض خدا وابع می، ایدنب

 ها برخی شبهات و ابهام .8
بیانگر این نرته مهن بود کله  «توّلی غیر مسلمانان»گون پیرامون مبحث بررسی آیات گونه

ممنوع است. همین دریافلت ، سرپرستی(، یاری، این توّلی در هر سه معنای مطروحه آن)دوستی
ی از وابعیلات زنلدگی فلردی و اجتملاعی مسللمانان موجلن اپاره ۀروین از ی  سو و مالحظ

:  برخی از ابعاد موضوع یر  گیرد دربارۀیده است که یبهاتی به یرح ذی  

  حکام اسالمی با کّفار ملشیوه تعا. 1. 8
گرچه مخاطن نهلی از دوسلتی بلا کلافران و یلاری جسلتن از آنهلا و ناگفته پیداست که 

 ؛افلراد و آحلاد مؤمنلان هسلتند، در آیات برآن، در اخالق و رفتار پیروی از آنان و تأّسی به آنان
بلرای مسللمانان و ، صلورت گیلرد، ان جامعله اسلالمیملدیر حّرام و  توس اگر این توّلی  نلر

 .خواهد بودتر زنندهها و یعائر اسالمی بسیار زیانبارتر و آسینارزش

   چگونگی صلح با کّفار. 2. 8
با صراحت آمده است که نیری به گروهلی از کلافران کله بلا ( 8،در برآن کرین)ممتحنه

یلاری ، ممنوعیت دوستی کردن» مجاز است. روین است که، ندارندو دیمنی مسلمانان ستیز 
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 «نیری کلردن و علدالت ورزیلدن نسلبت بله آنلان»منافاتی با  «جستن و پیروی نمودن از کّفار
کلافرش  همسایه و یهروند  ، به همرار، فتتواند بدون بربراری انس و الندارد. ی  مسلمان می

 ۀ. پیداسلت کله از ایلن آیلو نسبت به آنان عدالت بلورزد نیری و احسان کند، با بید پیش گفته
له  »ۀ بلره از آی ؛آیدنیری به کفار ستیزنده با مسلمانان به دست نمیمجاز بودن  لوا  اللَّ س  ٌد رل مَّ حل م 

ی ال   لل اء  عل دَّ ی 
ه  أل عل ذینل مل ارول الَّ فَّ نیری بله ایلن گلروه از کلافران روا، آیدمی ( به دست29،)فتح« ر 

 ست. نیسازگار  نسبت به آنها با نیری نمودنبر آنها ایّداء بودن ، چه ؛نیست
آمیلز بلا غیلر زیسلتی مسلالمتهلن، آیلدبه دست ملی (8،ممتحنهات برآن)همننین از آی 

بلرله  ؛منعلی نلدارد، مین ندایلته بایلندمسلمانانی که بنای بی حرمتی نسبت به اسلالم و مسلل
 : و بدان توصیه یده است استمطلوب 

دیگر این که اگر دیمنان اسالم و مسللمین دسلت از نبلرد بردارنلد و علزم صللح و  ۀنرت
مسلمانان نیلز ملی بایسلت بلا توکل  بلر خداونلد ایلن صللح را ، لمانان دایته بایندسازش با مس

َْ َجَنُقنا ِللسَّ »: بپذیرند ِِ ُْ اْلَضليُ  َو  مي َن السَّ َُ ُه  نَّ ِِ ِه 
ْل َعَلى اللَّ .(61،ااانف«)ْلِ  َفُْجَنْح َلُْ َو َتَنكَّ

   انس و الفت با کافر قاصر. 3. 8
کسلی اسلت کله ، مسصود از کافر در آیات  ملورد بحلث، طور که در سابق بیان یدهمان

 خبر از معتسلدات راسلتینر و بیکافر باصورزد و و از ایمان امتناع مییود میحّجت بر او تمام 
انس و الفت با این گروه نیز برای کسانی که از ایمان و معرفلت ، با این حاا .یودرا یام  نمی

علادات و ، رفتلار، زیلرا اثلر پلذیری از عسایلد ؛روا نیسلت، و بصلیرت کلافی برخلوردار نیسلتند
ز انلس و الفلت بلا ایلن جلوا، های آنان محتم  است. البته برای صاحبان بصیرت در دیلنسّنت

 گیرد.گروه به منظور هدایت آنان بعید نیست و مشموا ادّله برار نمی
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ر . 4. 8  رفتار مهربانانه با والدین کاف 
بر اساس ، توّلی نسبت به پدر و مادر کافر ممنوع است؛ لرن (23،)توبهمطابق آیات برآن 

ر و مشلرکرفتار معروف و مهربانانه با  (15،)لسمانآیات برآن کرین ملورد سلفارش ، والدین کلاف 
   .برار گرفته است

نهی از پذیرش والیلت ابلوام ، نهی در آیه»: نویسدمی توبه 23 ۀییخ طبرسی در تفسیر آی
مجالست و معایرت با آنان منعلی نلدارد. ، نه در امور دنیوی. بنابراین ؛کافر در امور دینی است

، که به جهت رعایت حلاا خویشلاناست ده یاهدش این است که آیه در مورد کسانی نازا ی
، از سلوی دیگلر(. 25ص، 5، ج1312، )طبرسلی «نده بودهجرت از مّره به مدینه را ترک کرد

نله دینلی یلا  ؛دانلداخالق و رفتار می، مالک نهی در آیه را اثرپذیری در عسیدهعالمه طباطبایی 
 ( 211ص، 9ج، دنیوی بودن امور. )طباطبایی
بلرله  ؛یلودایلن نهلی یلام  مشلاعر و احساساسلت نملی: ز گویدعبدالررین خطین نی

زیللرا تلرک احساسللات نسللبت بلله  ؛مسصلود از آن تللرک والء و اییللار کللافران بلر مللؤمنین اسللت
 ۀممرن نیست و یریعت سمح ل جز برای افرادی اندک و آن هن با مشست بسیارل  خویشاوندان

، اوال  : توان گفلت( بدین سان می123ل122، ص5، ج1424، اسالم نیز از آن بیزارست.)خطین
مجلاز اسلت؛ همانگونله کله بلا گروهلی از غیلر  ل به ویلژه واللدینل  معایرت نیرو با خویشان

 ؛دینلی مجلاز نیسلتهای اطاعت از آنها در مخالفلت بلا دسلتور ، خویشان هن مجاز است. ثانیا  
در غیلر املور دینلی  اطاعلت از آنهلا، همانگونه که اطاعت از هینرس دیگر مجاز نیست. ثالیا  

ولی با  ؛بطع رابطه با آنان مجاز نیست، ولی اطاعت از سایر کفار مجاز نیست. رابعا   ؛مجاز است
سایر کّفار مجاز است.

  عدم منع روابط تجاری و سیاسی. 5. 8
)دوسلتی کلافران در معلانی سله گانه رابطه دایلتن اسلت. آیلات بلرآن تلوّلی غیر ازتوّلی 

 رتو صلولی رابطه دایتن بلا آنهلا را بله  ؛و پذیرش سرپرستی( را منع نمودهیاری کردن ، نمودن
، های مختللف ماننلد تجلارتمطلق منع نررده است؛ لذا اگر رواب  مسلمانان با کفار در حوزه
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ایلن ارتبلا  ، تعلین و تعّلن مشموا عنوان توّلی بله معلانی یلاد یلده بایلد، امور سیاسی، صنعت
سلخن  برخلی از ، رت منع و حرمتی در کار نیسلت. بلراین اسلاسدر غیر این صو  ؛ستمنوع ام

مشلارکت در ، تعللین و تعّللن، اگر مسلمان با کلافر بله خلاطر همسلایگی»: اندمفّسران که گفته
چنین چیزی باالتفاق جایز است؛ زیلرا ، صنعت و یرکت و تجارت و این ببی  امور دوستی کند

( نیازمند تأمل  41ص، 2ج ،1318، مغنیه«)است ممنوعدر حرام  صورت افتادنموّدت کافر در 
صرف موّدت و محبت نسلبت بله  ل که پیشتر ذکر ید – تیآیابرخی از زیرا مطابق  ؛بیشتر است

نیسلت کله  دورکفار ممنوع است و نه از آن جهت که این محبت به وبوع در حلرام بیانجاملد. 
مسلؤلین و افلراد مسللمان بلا  ای کله مسلتلزم گسلترش ارتبلا رواب  با کفار بله گونله گستردن

، کنلدمسؤولین و افراد غیر مسلمان باید و در دید و بازدیدها به صورت پیونلد صلمیمانه جللوه 
 جایز نباید.  کهباید مصداق اظهار دوستی نسبت به کفار 

   جواز قرارداد مشترک دفاعی با شرایط خاص. 6. 8
ن ممنوع است؛ یعنی یاری خواسلتن والیت  نصرت نسبت به کافرا، گونه که بیان یدهمان

هلای دفلاعی مشروع نیست. حاا جای این سؤاا مطرح است که پیملان، از آنها به جای مؤمنان
آیا مصلداق یلاری ، یودکه میان ی  کشور مسلمان با کشور یا کشورهای غیر مسلمان بسته می

 خواستن نیست؟ 
. صرفا  به منظور رسیدن بله 1: پاسخ آن است که این نوع یاری خواستن چند صورت دارد

. به منظور مسابله با باط  و سرکوب کردن باط  و یا به منظور احیلای حلّق 2منافع دنیوی باید. 
. بله منظلور مسابلله بلا باطل  و دفلع یلّر 3بلره جایگزین دایته باید. ، باید ولی تنها راه نباید

 ایرار و ضروری و راه منحصر باید. 
اّملا صلورت ، طلور صلورت دوما ادّله و ممنوع است و همینتردید صورت اّوا مشمو بی

که پیامبراعظن)ص( برای سرکوب ایرار با مشلرکان پیملان نظلامی ام لا سوم مجاز است؛ چنان
ها نباید به تسویلت ( در هر صورت نتیجه این پیمان635، 13: همان، آملینموده است. )جوادی

دیمنان اسالم و ت عیف مسلمانان بیانجامد. 
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   منع توّلی و بحث پناهندگی. 7. 8
آیا پناهنده یدن ی  مسلمان به کشور غیر مسلمان توّلی به معنای یاری خواستن و نیز بله 

علالوه مسللمانانی ه معنای پذیرفتن والیت و سرپرستی و سلطه غیر مسلمان بر مسلمان نیست؟ ب
یوند و باید ر محسوب میکه در کشورهای غیر اسالمی به متابعت از والدین خود تبعه آن کشو 

آیا والیلت پلذیری ، های آنان بایند و لو غیر مخالف با دیندر همه بوانین اجتماعی تابع تصمین
 یود؟ محسوب نمی

گیلرد؛ ایلن ملوارد را نیلز دربلر ملی، ممنوعیت توّلی غیلر مسللمان ۀظاهر این است که ادلّ 
اسلت و پلذیرفتن حاکمیلت  غیلر  پذیرفتن حاکمیت کشلور پنلاه دهنلده، دروابع، پناهنده یدن

 اثبات سبی  برای غیر مسلمان بر مسلمان نیز هست. ، افزون بر توّلی، مسلمان

   توّلی و تقّیه. 8. 8
ُْ  تقوُوً »: یریفه به مست ای عبارت ، ادّلله)کلینیدیگلر و  (28،عملران)آا«ااّل أَ َتّتقنا ِمون

( در صلورت والیلت، نصلرت، تآن )محّبلسله گانله معلانی  ا( توّلی ب221ل211، ص2، ج1411
وابلع در ی با وجود این یلر  خوف از کفار و مشرکین منعی ندارد. روین است که این نوع تولّ 

با حلّن  ل گونه که بیان یدهمانل  توّلی حسیسی، صورت توّلی دارد. چهصرفا  بلره  ؛توّلی نیست
؛ راسلتیننه تلوّلی  و ار توّلی استاظه، ی استیناییو عالبه بلبی همراه است. بنابراین این نوع تولّ 

لذا آثار توّلی بر آن مترّتن نیست. از این نرته نیز نباید غاف  بود که تسّیله معنلای وسلیعی دارد و 
بلرله آنجلا کله منلافع جملع مطلرح ، هن به صورت فلردی نیسلتآن ترس بر جانتنها یر  آن 

در ، اب  با کشورهای غیلر مسللماناظهار دوستی و توسعه رو ، اهّمیت ویژه دارد. بنابراین، است
از ، صورتی که در مجموع به تسویت مسلمانان بینجامد و به عّزت مملرت اسالمی آسلین نزنلد

 یود. ه محسوب میمصادیق تسیّ 

  نتیجه .9
 به کار رفته است.سرپرستی و  یاری، دوستی فهومر سه مدی در برآن کرین تولّ . 1
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حّجللت بلر او عرضلله یلده؛ لرللن آن را مسصلود از کلافر یخصللی اسلت کلله حلق و . 2
نپذیرفته باید. 

بلاز ، نسلبت بله کّفلارل  در معانی سله گانله آن ل آیات برآن مؤمنان را از هرگونه توّلی. 3
از توّلی به معنای سرپرستی به یّدت نهی یده است.، دارد. در این میانمی

 غیرمسلماناناجتماع با  آمیز در بالن تجارت و داد و ستد و ایتراک وارتبا  مسالمت. 4
نیست؛ لرن هیچ ی  از این موارد نباید بله مشموا توّلی ممنوع در بالن معاهدات و برار دادها 

ضرر مسلمانان بیانجامد.
بله ل  و کفار  خویشاوند، ی که ستیزی با مسلمانان ندارنددر حق کّفارو انصاف  نیری. 5

ملورد ، و خواه به عنوان وظیفه اخالبلی و انسلانیها اثرگذاری بر آن خواه به انگیزه ل ویژه والدین
.است برآنسفارش 
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