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  انتشارات فقه الثقلین ناشر:
  مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین تدوین:

  زمزم چاپ: ■نویس  لیتوگرافی:

  1394 زمستان ■: اول نوبت چاپ
  ریال 60000 بها: ■نسخه  3000 شمارگان:

  978 - 600 – 5280 – 58 – 6  شابک:

  تمامی حقوق است
  

  

(سپاه)،  37خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه  قم، مدیریت: دفتر
  162(ناصر)، پالك  5فرعی 

  37185- 967:  صندوق پستی/  37137 -47664 کدپستی:
  )025( 37835109 نمابر:) / 025( 37835101ـ  8 تلفن:
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  info@feqh.ir پست الکترونیکی:/  www.feqh.ir وب سایت:

 

  شونده ، مصاحبه  - 1316  ،  ف وس ، ی ی ع ان ص :سرشناسه

 نان با غیرمسـلمانان/ روابط مسلمابرخی از مبانی احکام  :عنوان و نام پدیدآور

 ی.از منظر صانع

  ص. 96 :مشخصات ظاهري 1394،   فقه الثقلینقم :  :مشخصات نشر

 978ـ  600ـ  5280ـ  58ـ  6   :شابک

 فیپا :وضعیت فهرست نویسی

وضـع حقـوقی و    --هـاي دینـی    اقلیـت ؛    )فقـه ( دینـی  هاي اقلیت   :اتعموضو

 وضع حقوقی و قوانین (فقه) --مسلمانان ؛   ایران –قوانین 

BP 196/  4ص/2ر9 1394 :رده بندي کنگره
 

  4064718 :    شماره کتابشناسی ملی  377/297 : رده بندي دیویی  
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هاي فقهی و تقریر برخی  و تشریح مبانی اندیشهتبیین 

 و باورهاي کالن علمـی کـه آرا و فتـاواي    ها پیش فرض

، گـامی اسـت جهـت تنـویر     استیک فقیه بر آن استوار 

افکار جویندگان و پاسخی است به مطالبه طالبان تحقیـق  

تا در حد بضاعت علمی و آشنایی با علـوم و   ،و حقیقت

فنون حوزوي با دالیل و قضـایایی کـه منجـر بـه صـدور      

  د.نگردد، آشنا گرد می یک فتوا

عالیقدر  مرجعدر این میان آنچه که در مبانی فتاواي 

 ،بیشتر مشـهود اسـت   »الملل اسالمی روابط بین«در بخش 
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 نگاه عقل محور و خردمندانه بـر اسـاس مـوازین روشـنِ    

استنباطی و متدهاي متداول و سنتی و جواهري به آیـات  

ت البته عقلی که از آبشخور وحی و سنّ ؛و روایات است

کـه در آغـوش کتـاب     اسـت  طفلیسان بسیراب شده و 

 س و سـخنان نـورانی اهـل بیـت    مقـد  پـرورش یافتــه 

انـد   برداشته متعال مش را با طعم کالم خداوندکا و است

چنـین   ،تغذیه کرده اسـت  ي علوم نبوي و بر سر سفره

 فقیه شده قاکم تبدیل به مذ عقلی در چرخه استنباط کم

ي رجا ي دانهو روح کلّی و خردمنو بر مدار نقل صحیح 

 .روح دالیل ظواهر خشک و بیبر نه  ؛چرخد می ،در آن

بـه  ت و گاه در برابر کتاب و سـنّ  هیچ ،این عقلدر نتیجه 

بلکه از همان جـنس و نفـس    ،نیست قسیم آناناصطالح 

نـورانی و شـعاعی از انـوار الهــی اسـت تـا در مقـام فهــم       

بـه   هـا ت و احتجـاج و برداشـت روشـن از آن   کتاب و سنّ

تطبیـق آن بـا   آید و باعث رشد و اعتالي دیـن و  کمک 

امـا   ؛گـردد   منددخر تعمیق آن در روح انسانِالت و تحو

یــف قــرآن و اهــل ردآنگــاه کــه ایــن عقــل خــود را در 

دید و بـی نیـاز از آنـان فـرض نمـود و دکّـانی        بیت

کرد و پشـت بـه خـود نمـوده و در     مستقل براي خود باز 

 يآرا خود را در میـان  تاستاد و حییخود ا ي ریشهبرابر 

سرانجام  ،خرد دنبال نمود رجال جاهل و بی ي کوته بینانه

مراجعه به چنین عقلی محق دین و دینداري است که در 

سفارشات اولیـاي دیـن بـر پرهیـز از آن تأکیـد گردیـده       
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  الزم به ذکر است که: بیاناست. با این 

ایــن نوشــتار بــه عنــوان هــدف  تــدوینآنچــه کــه در 

آشـنایی   ،الثقلـین قـرار گرفتـه اسـت     ن مؤسسـه فقـه  ایمتولّ

حضـرت   هـاي فقهـی   اجمالی بـا برخـی از مبـانی اندیشـه    

ــه(اهللا العظمــی صــانعی آیــت اســت  بایســتهاســت.  )مدظلّ

ــه دنبــال اقنــاع نفــسِ  جــو و روح  حقیقــت کســانی کــه ب

ــتجوگر  ــند، جس ــه خویش ــارب ــامعو  آث ــ مج ــر و  لمفص ت

ــدونات کامــل ــر پیرامــون آرا و  م ــهاندیت  ،ایشــان هــاي ش

  .داشته باشندمراجعه 

  

  

  والحمدهللا رب العالمین
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  روا�ط �س�ما�ن با ��ر�س�ما�ن

 حاضـر  ي نوشـته  موضـوع همان طور که اشـاره شـد،   

 حقوقی و فقهی  اندیشه مبانی از برخی مورد در کنکاشی

ــ حضــرت ــه دام( صــانعی العظمــی اهللا تآی  بخــش در )ظلّ

 اسـتفاده و  با که است »مسلمانان غیر با انمسلمان روابط«

 ،ایشـان  محضـر  از شفاهی و کتبی تقریرات ازگیري  بهره

  . است گردیده تدوین

 جمـع  حاصل را آن توان می که نوینی فقهی رویکرد

 اندیشــمندان فقهــی يآرا از الهــام بــا ،نقــل و عقــل میــان

 امـام  و (ره) اردبیلی محقق ،(ره) شهید ثانی نظیر یپیشروی
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 اللمــل بــین روابــط ي حــوزه در علیــه) اهللا (ســالم خمینــی

 برداشــتی يهــا پایــه کـه  ییهــا اندیشــه .دانســت ،اسـالمی 

 نظریات گیري شکل به منجر و گشته نصوص از متفاوت

   .است گردیده باب این در خاص 

 در غیرمســلمان و مســلمان برابــري : ماننــد نظریـاتی 

 سـتد  و ددا انواع و ازدواج جواز و توارث  ،قصاص بها، خون

ــ   آن مبانی  بعضی به ذیل در که  ، غیرمسلمان با مسلمان

  گردد: می اشاره ـ توان و مجال قدر به

 بـا  زمانی فرا و شمول جهان ي مجموعه یک دین )الف

   . است واحد هدف

 داعیه که است دینی اسالم« : صانعی العظمی اهللا آیت

 معرفـی  اي گونه به را آن باید لذا ، دارد بودن شمول جهان

».باشند آن پذیراي ها انسان که کنیم
1   

با اعتقاد بـه اینکـه اسـالم داراي ظرفیـت تمـام      ایشان 

البتـه مشـروط بـه      نشدنی براي بشر تا روز قیامـت اسـت،  

و کارآمـد نمـودن   جهت وري از ساختار مناسب در  بهره

  فرمایند: این ظرفیت، میبه فعلیت رساندن 

 هاسـت،  زمان ي مهه در انطباق قابل اسالم قوانین

 تطبیق در دانش و علم از بردن بهره شرط به البته

   2.ها قالب

                                                   
 .22،  ها چکیده اندیشه. 1

 در دفـاع  سـازمان  کارکنـان  و مـدیر  و کانـادا  سـفارت  دوم دبیر دیدار. 2

  .19/8/84 خشونت، برابر



  3اندیشه  ■  12

 فقهـی  يآرا برخـی  مبنـاي  کـه  ییهـا  اندیشه جمله از

 گردیـده  اسـالم  الملـل  بـین  روابـط  ي حـوزه  در متفاوت

 تصـویر  و دیـن  بـه  زمـانی  فـرا  و مجموعی نگرش است،

 کـه  معنی این به ؛ است مجموعه این براي واحدي غایت

 بـا  ،اسـالم  انسـانیِ  روابـط  بـاب  در آنکـه  از بیش و یشپ

 نگـاه  بـا  را آن یـد  بـا  ، نمـاییم  سـیر  جزیی و بخشی قواعد

 فرا و شمولی جهان و بنگریم فراخ اي دریچه از مجموعی

 ي سـایه  در جـز  همـه  این و .کنیم باور را آن بودن زمانی

 عنصــر دو تــأثیر پــذیرش و زنــدگی التتحــو بــه توجــه

 اداره تئـوري « کـه  چرا ؛شد نخواهد رمیس »مکان و زمان«

 ظرفیـت  پـذیرش  معنـی  به »گور تا گهواره از بشر حیات

 ایـن  در و .اسـت  اجتمـاع  عرصـه  در فقـه  مدیریتی باالي

 دو در کــه اســت اي اندیشـه  پیشــرو فقهـی  اندیشــه ،میـان 

 را خــویش فقهــی اجتهــاد و جهــد زاویــه همــواره ،نگــاه

 و شـناختی  جهـان  مبـانی  و اصـول  بـه  نگـاه  یک ؛بسنجد

 و مقاصـد  بـه  نگاه دیگري و ،فقهی منابع و دینی معرفت

   .شریعت اهداف

 ،  جـامعی  نگـاه  چنـین  فقدان صورت در است بدیهی

ـ  از فرعـی  احکام استنباط بمرکّ ،زمان گذار در  بـه  هادلّ

ــق چــاه در و رفــت خواهــد بیراهــه ــی عمی  ،نگــري جزئ

 ردیـد ت بـی  .شد خواهد گرفتار و سطح انگاري ظاهربینی

 بـه  جامع و وسیع نگاه از »فقهی استنباط« که فضا این در

 راه شـاه  از فقه راه و است گرفته فاصله آن غایت و دین
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 فقـه  بـه  فـاحش  ظلمـی  اسـت،  گردیده جدا دین مستقیم

 امجزّ را استنباط و فقه حوزه که امري .افتاد خواهد اتفاق

  ،بنـابراین  .دهـد  قرار مـی  دینی معرفت يها حوزه سایر از

 دو اسـت  الزم ،بـزرگ  خطـر  ایـن  از فقه تمصونی براي

  :شود گرفته پیش در  تدبیر

 استنباط در دستی باال مبانی به توجه. 1

گیــري صــحیح  توجــه بــه اســناد باالدســتی در جهــت

ــوانین ــدوین ق ــشت ــدي دارد ، نق ــ .کلی ــی  تآی اهللا العظم

اسـتنباط از منـابع معرفـی     نیـاز  صانعی ایـن نگـاه را پـیش   

  : عتقد استم ،نموده

 بـا  :گویـد مـى  اسالم اساسى انونق عنوان به قرآن 

 لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا﴿ ؛کنید رفتار خوبى به مردم ي همه

ــداد اگــر و 1 ،﴾ُحْســناً   ایــن در هــم انــدکى تع

 اشـتباه  دلیـل  بـه  ،انـد شـده  اشـتباه  دچار خصوص

   2 .است روایات و آیات برخى از آنها برداشت

ــت   ــدیهی اس ــت   ب ــابی اس ــرآن کت ــدایت  ق ــراي ه ب

و  ،همیشگی بشر، فارغ از زمان، مکـان، نـژاد و جنسـیت   

ـ  ایـن  محروم ماندن از  مبـانی  و اصـول  و ر فـروغ چـراغ پ 

در نظــام  اساســی قــانون ي کــه بــه منزلــه آن، در حِمصــرّ

 بردن خطا به و رفتن خطا به ايمعن به ، است اسالمتقنینی 

                                                   
 .83. سوره بقره، آیه 1

  .28/11/84 ایتالیا، الرپوبلیکانى روزنامه با گفتگو. 2
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قوط و س رمخاطرهپ اي تاریک و جاده درب استنباط مرکّ

خواهـد   ولجعـ احادیـث م   دحشـتناکی نظیـر   هاي هدر در

و   هداد برآن هشـدار  خطري که اولیاي دین همواره ؛ بود

  :اند باطل شمرده سخنان ناموافق با قرآن را ساختگی و

  1؛ِديِث اْلُقْرآَن َفُهَو ُزْخُرٌف ـََما َملْ ُيَوافِْق ِمَن اْحل 

خن آنچه از احادیث که با قرآن موافق نباشد، سـ 

  باطلی است که ظاهري زیبا دارد.

 فروع استنباط در اصول به توجه. 2

 امـام رضـا   و  جمله معروفی که از امام صـادق 

  نقل گردیده است که فرمودند:

؛َعَلْينَا إِْلَقاُء اْألُُصوِل َو َعَلْيُكُم التَّْفِريع
2   

بر ماست که اصول را براى شـما مطـرح کنـیم و    

  .یدیتفریع نمابر شما باد که آنها را 

از جمله عوامل حرکت و پویایی فقه شیعه که باعث 

ر فقه بر توسعه و تطودستور به تطبیق آن با زمان گردید، 

کـه توسـط اولیـاي دیـن       اسـت  همان اصول ثابتی  ي پایه

همـان   فرمان به حرکت در است  و تدوین وتکوین شده

 که خطوط آن  در قـرآن کـریم و سـیره و    است مسیري

 اگـر  کـه  چرا ؛ترسیم گردیده است معصومینت سنّ

                                                   
 .3، ح69 ، ص1 ج ،الکافی. 1

 يب عدم جواز القضاء والحکـم بـالرأ  ، با62، ص27 ، جـوسائل الشیع. 2

 .52ح و...،
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 عقالنـی  اصـول  از نیـاز  بـی  را خود فقهی معرفت ي دایره

ــابیم شــناختی جهــان ــه بخــواهیم و بی  راه مســتقل طــور ب

ــویش ــاییم را خ ــدف و بپیم ــد و ه ــریعت مقص  در را ش

 و کنیم گمو پیچ و خم زمان و مکان،  ظواهر يها کوچه

ــانی را عقلــی و فطــري اصــول  هــاي برداشــت برخــی قرب

 بـه  و نمـاییم  اسـتنباط  ،خشک قواعد و ظواهر از سطحی

  :(ره) مطهري شهید فرموده

 روح کــه چــرا ،نمــاییم جــدا آن روح از را فقــه 

 عـدل،  اصل .است متغیر آن پیکر و ثابت حقوق،

 دیگران که عجب اي ؛است اسالمی حقوق روح

 مـا  فقهاي ولی ،شوند می نزدیک اسالمی روح به

ــه ــ توج ــه دندارن ــل ک ــْدِل هللاَإِنَّ ا﴿ اص ــْأُمُر بِاْلَع  َي

 سـایر  مشـخص  و روح ي منزلـه  بـه  1،﴾َواِإلْحَسانِ 

 و ظواهر بر لهذا و .است اسالمی حقوق مقرّرات

 دســـت از را وحر و کننـــد مـــی ودجمـــ قوالـــب

    2.دهند می

 مـا  فقه تاریخ در اجتهادات نوع این از ییها نمونه که

 وادار را (ره) جـواهر  بصاح که آنچه مانند ؛دارد وجود

   :است نموده نظرات برخی به نسبت تند واکنشی به

 بـل العرصـ، هـةمتفقّ  بعـض من صدر ما الغريب من

 عىل جيب هأنّ  من املعارصين مشاخينا بعض من سمعته

                                                   
 .90نحل، آیه . 1

 .271، ص 3هاي استاد مطهري، ج  یادداشت. 2
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 لأوّ  عليهـا كـان التـي ةـالكيفيّ  عىل الصالة املحبوس

 نإ و فقـائم، قائامً  إن فيه، املحبوس املكان إىل الدخول

 حالـة إىل االنتقـال لـه جيـوز ال بـل فجـالس، جالساً 

 هي التي احلركة من فيه ملا ؛أيضاً  الصالة غري يف أخرى

 البقـاء أنّ  نيـتفطّ  مل و إذنه، بغري الغري مال يف فرّ ـتص

 عـىل لـدليـ ال ــ اً ــأيضـ  فتّرص  لاألوّ  ونــالك عىل

 عامل هأنّ  نيتفطّ  مل هأنّ  كام ف،التّرص  ذلك عىل ترجيحه

 بـل ،الظـامل عامله ما بأشّد  قهراً  املحبوس املظلوم هذا

؛ألحدٍ  أحد حبسه ما حبساً  حبسه
1  

 فقیهـان  شـبه  برخـی  از که است نظري غرایب از

 هـم  بزرگـانِ  از برخـی  به قول این گرچه ،شنیدم

 کسـى  اگر که: است شده داده نسبت نیز ما عصر

 را نماز باید کنند، حبس غصبى مکان یک در را

 جـا  بـه  شده، حبس آن با که اولیه حالت همان با

 نشســته اگـر  و ایسـتاده؛  ،بـود  ایسـتاده  اگـر  .آورد

 از نیست جایز هم نماز غیر در حتى نشسته؛ بوده،

 دهـد؛  انجـام  حرکتـى  و شـود  خـارج  اولیه حالت

 محسـوب  ،غیـر  مال در تصرف حرکت، این زیرا

 .نیسـت  جـایز  هـم  غیـر  مال در تصرف و شود مى

 حالـت  همـان  در مانـدن  بـاقی  کـه  نیسـت  متوجه

 بــر یدلیلـ  کـه  اسـت  تصـرف  نـوعی  نیـز  نخسـت 

                                                   
 .300، ص8 ج ،جواهر الکالم. 1
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 ا اینکـه کمـ  .نیسـت  دیگر تصرفات بر آن ترجیح

 بـه  ) بالیـی  ( چه نظر این با که نیست متوجه اینکه

 کـرده  او بـه  ظلمـی  و آورده مظلـوم  محبوس سر

 بیشـتر  ،کننـده  حـبس  ظـالم  ظلـم  از مراتب به که

 کـس  هـیچ  کـه  افکنـده  زنـدانی  در را او و است

   .است نیافکنده زندانی چنین در را دیگري

 عمـوم  نظریـه،  این مستند است روشن که گونه همان

 کـه  اجتهـادي  چنـین  ي نتیجه اما ؛باشد مى غصب حرمت

 و کلـی  اصـول  و آن غایـت  و دین به جامع نگاه از فارق

ــ   کـه   اسـت  ظلمـی  ،گردیده صادر آن بر حاکم عقالنی

 در را فـرد  کـه  غاصـبی  ظلـم  ازـ  جواهر صاحب تعبیر به

 بـا  فقیـه  ایـن  کـه  چـرا   ؛اسـت  بـاالتر  ،نمـوده  حبس خانه

 زنــدانی در را او نیســت متوجــه ،خــود ناصــواب اجتهــاد

 زنـدانی  چنـین  بـه  را دیگـري  کس هیچ که نموده حبس

 سایر میان در ناصوابی هاي برداشت چنین  . است نیافکنده

ــ ــالمی قرَفـ ــه اسـ ــمه از کـ ــارف ي سرچشـ  نـــاب معـ

 کنـیم  مـی  مشـاهده  بسـیار  ،اند گرفته فاصله بیت هلا

 بیان را آن سوء ثیراتأت و عظیم اتخطر شیعه امامان که

 کـه ، اسـت  آمـده  ولّـاد  ابـو  از معتبـر  روایتى در .اند نموده

  است: قرار این به داستان اجمالی شرح

 کوفـه  بـه  رفـتن  بـراي  کوتاهى مدت براى را حیوانى

 شمسـافرت  و دیـ آ مـی  شپـی  اى حادثه ،است هکرد کرایه

 به نیل از و نیل به کوفه از قرار خالف بر و کشد می طول
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 مجمـوع  در کـه ، دگـرد  مـی  باز کوفه به بغداد از و بغداد

 صـاحب  هدخوا می ؛ دارد اختیار در را حیوان روز پانزده

ــوان ــه را حی ــانزده ب ــ راضــى درهــم پ ــى ،دکن  راضــى ول

 نـزد  سـتفتا ا جهت حیوان، صاحب پیشنهاد بنابر .دوش مین

 قضـاوت  چنـین  او .کنـد  قضـاوت  او تا وندر می ابوحنیفه

 بـا  تـو  زیـرا  نـدارد؛  تو بر حقى هیچ حیوان صاحب کرد:

 هـر  و اى شـده  حیـوان  ضـامن  اجـاره،  قـرارداد  از فتخلّ

  بپردازد! کرایه نباید شود، ضامن کس

 آمـدیم؛  بیـرون  ابوحنیفـه  پـیش  از گویـد:  مـى  ولّاد ابو

ـا ﴿ گفـت:  مى حیوان صاحب که درحالى ــا إَِلْيـِه هللاِإِنَّ  َوإِنَّ

   1.﴾َراِجعونَ 

 مال مقدارى دادن با را او ،سوخت او حال به دلم من

 امـام  خـدمت  آمـدم؛  حج به سال همان در .کردم راضى

   فرمود:  امام ،گفتم باز را قصه و رسیدم صادق

بُِس  ِشْبِههِ  وَ  اْلَقَضاءِ  َهَذا ِمْثلِ  ِيف  َامءُ  َحتْ  َمتْنَـعُ  وَ  َءَهاَما السَّ

 َتَرى َفَام  :اهللاَِعْبدِ  ِألَِيب  َفُقْلُت  :َقاَل  ،َبَرَكَتَها اْألَْرُض 

 ِمـنَ  َذاِهبـاً  َبْغـلٍ  كِـَراءِ  ِمْثَل  َعَلْيَك  َلهُ  َأَرى :َقاَل  ؟َأْنَت 

 إَِىل  النِّيـلِ  ِمـنَ  َراكِبـاً  َبْغلٍ  كَِراءِ  ِمْثَل  وَ  النِّيلِ  إَِىل  اْلُكوَفةِ 

يـهِ  اْلُكوَفـةِ  إَِىل  َبْغـَدادَ  ِمـنْ  َبْغـلٍ  كَِراءِ  ْثَل مِ  وَ  َبْغَدادَ   ُتَوفِّ

اهُ    2؛إِيَّ

                                                   
 .156بقره، آیه . 1

ــ 291، ص5 ، جفیالکــا. 2 ــري الداب ــاب الرجــل یکت وســائل  ؛6...، حـ، ب

 .4، باب أنّ من استأجر...، ح119، ص19، جالشیعـ
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 و بـاران  آسمان که است ها قضاوت گونه این در

 بایـد  فرمـود:  سپس .کند مى منع را برکاتش زمین

 تـا  کوفـه  از که حیوانی براي بازار معمول اجرت

 ،رفتـه را  کوفـه  تا بغداد از و بغداد تا نیل از و نیل

   .بپردازى حیوان صاحب به

 داشــتی بــر اســتناد بــه ابوحنیفــه، قضــاوت ایــن ظـاهراً 

 اسـت  ـ اکرم پیامبر از ـ  روایتى از نادرست و سطحی

 ضـمان  مقابـل  در منـافع  1؛»بالضامن اخلراج« :فرماید مى که

  .اوست از نیز منافع باشد، ضامن هرکس و است

 غلط شیوه این دالیل از یکی ، گذشت که گونه همان

 در اسـالمی  شـریعت  کـه:  اسـت  ایـن  از تلـ غف ، استنباط

 سایر که کند می دنبال را مقاصدي و اهداف خود کلیت

 تشـریع  و تـدوین  آن سـاختن  قمحقّ راستاي در فروعات

 بزرگـوار  استاد گفته به که »عدالت اصل« مانند ؛گردیده

 دیـد  بایـد  کـه  اسـت  اسالم هاي مقیاس از :مطهري شهید

  :شود می قمنطب او بر چیز چه

 سلسـله  در نه است احکام علل سلسله در عدالت

 عـدل  گفت دین آنچه که است این نه ،معلوالت

 .گویـد  مـی  دیـن  ،اسـت  عـدل  آنچـه  بلکه ،است

 افکـار،  در بیش و کم تأثیرش و عدل اصل نکارا

 و کنـد  رشـد  اسـالم  اجتماعی فلسفه که شد مانع

 فقه راهنماي و بگیرد قرار علمی و عقلی مبناي بر
                                                   

 .473، ص 2لمستدرك، جا. 1
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 بـا  غیرمتناسـب  آمـد  وجـود  بـه  فقهـی  .گیرد قرار

 بـدون  و مبانی و اصول بدون و اسالم اصول سایر

 بـاقی  فکـر  آزادي و یتحرّ اگر .اجتماعی فلسفه

 عـدل  اهـل  بر سنّت اصحاب قوتف موضوع و بود

 اخبـارگري  مقیـت  هـم  شـیعه  بـر  و آمد نمی پیش

 مــدونی اجتمــاعی فلســفه حــاال مــا بــود، نرســیده

 دچـار  و بـود  شده بنا اصل بر ما فقه و مداشتی نمی

 1 . نبودیم کنونی يها بست بن و تضادها

 اصـل  بـه  توجـه  بـا  توانـد  مـی  فقیه یک که اینجاست

 اصـل  عنـوان  بـه  عـدالت  نظیـر  ؛زمانی فرا و شمول جهان

 گـذاري  قـانون  و تشریع ي حوزه در محور باید که قرآنی

ن همـا  .گیـرد  قـرار  روایـات  صـدور  بررسی در داوري و

 رســول فطــري و ابجــذّ شــعارهاي اولــین از اصـلی کــه 

  :فرمود که بود اجتماعی حقوق زمینه در خدا

  2؛ْشِط َسَواءٌ ـُالنَّاُس َكَأْسنَاِن املْ 

   .برابرند شانه يها دندانه مانند مردم

 در مــدارك و دالیــل از متفــاوتی فقهــی اســتنباط بــه

ــوایی و برســد حقــوق ي حــوزه ــد فت ــري« :مانن  جــان براب

 تنــوع و اعتقـادي  گرایشـات  بـه  توجــه بـدون  ،»هـا  نسـان ا

مطـابق  و موافـق  که رویکردي . نماید صادر آنها تیجنسی 

 انسـان  بـه  ،دیـن  ي پیوسته هم به و کلی نگرش و مذاق با
                                                   

 .250، ص 3هاي استاد مطهري، ج  یادداشت. 1

  .379، ص 4 ج ،من ال یحضره الفقیه. 2



 21  ■ غیرمسلمانان با مسلمانان روابط  

 مقام در است ناگزیر نگر جامع فقیه چنین که چرا ؛ است

 قصـاص  تساوي« بر را اصل ـ   دیگران برخالفـ  استنباط

 بــا هــا انســان ي همــه بهــاي جــان و جــان رابــريِ؛ ب»دیــه و

 در ،فقهـی  روشـن  متـد  اسـاس  بـر  که دهد قرار یکدیگر

 مراجعـه  آن بـه  بایـد  ،دلیـل  در تردید یا و فقدان صورت

 مسـتحکم  دلیـل  دنبال به اصل این از خروج براي و نمود

 ظلـم  خـرد  بتوانـد  تـا  بگـردد،  آیـات  نظیر ؛اعتماد قابل و

 را دالیلـی  چنـین  که زمانی و دنمای مجاب را انسان ستیز

 بـا  همراهـی  بهانـه  به تنهاـ  تواند نمی شرعاً و عقالً ،نیافت

 جـج ح و هـا  یافتـه  خـالف  اي نظریـه  صـدور  بـه  ـ    مشهور

  .نماید اقدام ،خود شرعی

 عملـی بـه ایـن دیـدگاه      باور علمی و التزام پذیرش و

 ، اهللا العظمی صانعی آشـکار اسـت   تآثار آیو اندیشه  در

،که در سیر صـدور    اي از آن به گوشه ما در این قسمتو 

 ،آمـده اسـت  » بهاي زن ومـرد  برابري خون وخون«فتواي 

  نماییم:   می اشاره

 از ؛اسـت  ضـوابطى  اسـاس  بر روایات اعتبار سنجش

 و مسلّم قواعد و اصول یا قرآن با حدیثى اگر آنکه جمله

 به را علمش باید ما بود مخالف بدیهى و فطرى عقل با یا

 :گویـد  مى که روایاتى رسد مى نظر به 1.برگردانیم اهلش

 مـرد  بخواهنـد  زن دمِ اولیاى و بکشد را زنش مردى اگر

                                                   
ــدگی، ج. 1 ــرد، مســلمان و  2ر.ك: فقــه و زن ــري قصــاص (زن و م ، براب

 .38غیرمسلمان)، ص
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 زنـى  اگـر  امـا  ؛بدهنـد  را مـرد  دیـه  نصـف  باید بکشند را

 بـه  هـم  چیزى و کنیم مى قصاص را زن ،کشت را مردى

 سـاحت  از ظلـم  و باشـد  ظلـم  مصـادیق  از ،دهـیم  نمى او

 آن بـا  روایـات  ایـن  همچنین .است دور به ىبربو مقدس

 و اسـت  عـدل  اسـالم  قوانین :گوید مى که آیاتى از دسته

 ایـن  و .است مخالف 1،ندارد وجود ظلم اسالم قوانین در

 کارگشـا  توانـد  نمى باشد زیاد هم چقدر هر روایات نوع

 اینکـه  ویـژه ه بـ  ،نـدارد  عـدى ب هـیچ  هم آن طرح و باشد

ــه  در اخــذ قابــل غیــر امــا ؛ددمتعــ روایــات از هــایى نمون

 وجـود  بـاب  در مـثالً  ؛دارد وجـود  هم دیگر موضوعات

 یـا  و شـده،  وارد روایـت  ها ده از بیش 2قرآن در تحریف

 در اسـت،  شـده  وارد 3سهوالنبى مورد در زیادى روایات

 از نفــر دو یکــى اسـتثناى  بــه مـا  فقهــاى تمـام  حــال عـین 

 و سـته دان قـرآن  و عقـل  خـالف  را روایـات  این بزرگان،

   .اند کرده رد را آنها

   مخـــالف روایـــات کـــه اســـت ایـــن ضـــابطه پـــس

   تنصـیف « بـه  مربـوط  روایـات  ما نیـز  و نیست معتبر قرآن

ــه ــارا  »زن دی ــاتى ب ــه آی ــى ک ــد م ــوانین :گوی ــالم ق    اس

ــه ــت عادالن ــالف ،اس ــی مخ ــیم م ــوده ؛دان ــردم ي ت    و م

                                                   
ْلَعبِيدِ  ﴿ي شریفه:  بنگرید به آیه. 1 ٍم لِّ  . 46 آیه لت،فص ،﴾َوَما َربَُّك بَِظالَّ

نک: فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األربـاب، نوشـته: محـدث    . 2

.ق نوشـته  ه  1292نوري، حاج میرزا حسین نوري طبرسی که در سال 

 .ق در نجف اشرف چاپ گردید.ه  1298شده و بتاریخ 

 .359، ص 1من الیحضره الفقیه، ج نک:. 3
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   .دندان  مى ظلم را این هم عرف

 ایـن  آن و شـود  مـى  رحمطـ  دیگـرى  بحث اینجا البته

 سـراغ  اسـالم  در کـه » عـدل « اصـل  با رابطه در که است

 بایـد  آیـا  دانـیم،  مى حاکم اسالم در که را عقل یا ،داریم

 هر و بیاییم عقل سراغ به بعد و ببینیم را اسالم احکام اول

 اول فهمیـدن،  مقام در یا بپذیریم، است اسالم احکام چه

 را اسالم احکام از چه هر و بگیریم نظر در را عقل حکم

 کنــار را آن مخــالف و کنــیم قبــول بــود آن مطــابق کــه

 عدلیـه  مکتـب  هاى آموزه مفاد رسد مى نظر به ؟بگذاریم

 اسالم آنکه نه سنجید، عدل با را اسالم باید که است این

 .اسـت  اسـالم  فهـم  بناى زیر عدل .کرد دیکته عدل بر را

 بـه  مربـوط  و تاثبـا  از بعد به مربوط تعبد اینکه، خالصه

 فهـم  و اثبات مقام به مربوط نه است، جعل و ثبوت مقام

 قوم زبان بلکه نیست، مطرح تعبد بحث مقام این در .ادلّه

ُسوٍل إِالَّ  َوَما﴿ .است معتبر عرف فهم و بِلَِساِن  َأْرَسْلنَا ِمن رَّ

   1.﴾َقْوِمهِ 

  التزام به جایگاه عقل در استنباط )ب

   :صانعی اهللا العظمی آیت

اصوالً یکی از زیربناهاي ارزنـده اسـالم در کنـار    

اصــوالً پیشــرفت  ...ت، عقــل اســتکتــاب و ســنّ

                                                   
 .4 آیه ابراهیم،. 1
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  1.اسالم بدون توجه به عقل، قابل قبول نیست

رعایـت جایگــاه عقــل بــه همـان معنــا کــه در ســخن   

نخست گذشـت مسـتلزم پـذیرش مطـالبی اسـت کـه در       

  ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.

  اجتهاد پذیرش انفتاح باب. 1

   صانعی: العظمی اهللا آیت

 و اسـت  بـاز  همیشه اجتهاد باب شیعه، مذهب در

 غنی فرهنگ یک عنوان به ، پویایی همین دلیل به

   2.شود می یتلقّ اسالمی

 صـــدور در کـــه اي خردمندانــه  باورهـــاي جملــه  از

 انفتاح پذیرش ، است بنیادین نقشی داراي جدید نظریات

  : که امعن این به ؛ است واقعی ايمعن به اجتهاد باب

 کـه  صـالح  سـلف  و مینمتقد به احترام ، نیست شکی

ــه اجتهــاد صــحیح مــدار در را فقــه حرکــت  گــذاري پای

 ســفره بــر آینــدگان فقهــی و فکــري تغذیــه و انــد نمــوده

 اسـالم  اخالقـی  مکتـب  امتیازات از ،است آنان تحقیقات

 و اجتهـاد  بسـتر  در کـه  نیسـت  امعنـ  بـدان  ایـن  اما ؛است

ــابع از گیــري بهــره ــر من ــد اســاس ب  اجتهــادي روش و مت

 گردیـده،  گذشـتگان  عظمـت  مسـحور  روشـن  و صحیح

 آراي از تقلیـد  با و بکشیم اجتهاد و جهد و جد از دست

                                                   
 .34و  33ص ها، چکیده اندیشه. 1

 .54ها، ص دیشهچکیده ان. 2
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 را منـابع  و نصـوص  از فهـم  و اجتهاد باب ،بزرگان فقهی

 از معـروف  روایـت  از روشن برداشت لذا . ببندیم برخود

اسالم ممکرّ نبی د:فرمودن که  

 َمنْ  إَِىل  فِْقهٍ  َحاِملِ  ُربَّ  وَ  ،َفِقيهٍ  َغْريُ  فِْقهٍ  َحاِملِ  َفُربَّ ...

؛...ِمنْهُ  َأْفَقهُ  ُهوَ 
1 

 .نیسـت  انـدیش)  (ژرف فقیه که فقه حامل بسا اي

 وي از کـه  کسـی  سـوي  بـه  فقـه  حامـل  بسا اي و

   .است تر فقیه

التزام عملی به فقه و فقاهت به معنـاي حقیقـی کلمـه    

 ايکـه معنـ   اسـت  عمیق و خردمندانـه از دیـن  فهم همان 

دسـتور قـرآن کـریم و     ،باشـد  مـی روشن و صحیح تفقّـه  

بـه اصـحاب خـویش      ر امامـان شـیعه  سفارش مکـرّ 

  : فرمود تا جایی که امام صادق ،براي همیشه است

ى لوددُت أّن أصحايب ُرضبت رؤوسهـم بالسياط حّتـ 

 داشـتم اصـحابم تازیانـه بـر     دوسـت مـی   2؛هوايتفقّ 

   . شدند خورد تا در دین فقیه می سرشان می

ــن فــرامین کــه خواســتار نگــاه ژرف در    ــه ای عمــل ب

  .احکام و دستورات فقهی و حقوقی است ي حوزه

 دقت و تالش و زمان گذر در فقه پویایی براي را راه

 تحقیقـات  بـر  تحقیـق  افـزودن  و رانخّأمتـ  ي محققانه نظر

 بزرگـی  فقیه باور به که دالیلی ؛است گشوده تگانگذش
                                                   

 .1، ح403ص  ،1 ، جالکافی. 1

 .8، ح31، ص1، جفیالکا. 2
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 آراي برتـري  بـه  اذعان موجب (ره) جواهر صاحب چون

  است: گردیده مانمتقد بر رانخّأمت

 و منياملتقـّد  عنـد مـا علمـوا مأّهنـ الفضل يف يكفيهم

 علمه جيمع من الناس وأعلم ،عندهم بام عليهم زادوا

 فـيام )ثـراه طـاب( املجليسـ أجـاد ولقد .غريه وعلم

 حيـث ،البحـار من ةمعاجل ةصال أحكام يف عنه يحك

 ،رعنهتأّخ  من و الثاين الشهيد عمل بني فرق يّ وأ :قال

 ،الثاين الشهيد زمان إلی رعنهتأّخ  من و الشيخ عمل و

 مـع ؟هوالء أقوال واليعترب أولئک أقوال يعترب حيث

 عاً تتبّ  وأكثر ذهناً  وأذكی فهامً  أدّق  هوالء أنّ  الريب هأنّ 

 أكثـر يف صـوابال لـیإ أقرب أفكارهم نری و ،منهم

؛األبواب
1  

 آنچـه  کـه  بـس  همین ران)(متأخّ ایشان برتري در

ــه ــینیان ک ــتند پیش ــرا را داش ــد ف ــر و گرفتن  آن ب

 علـم  که است کس آن مردم داناترین و .افزودند

 خوب چه و بیافزاید، دیگران دانش به را خویش

 نمــاز احکــام در کــه آنچــه بنــابر مجلســی گفـت 

 : کـه  اسـت  دیـده گر نقل ایشان از بحار در جمعه

 از رانخّأمتـ  و ثـانی  شـهید  میـان  است تفاوتی چه

 شـهید  زمـان  تـا  او از رانخّأمتـ  و شیخ عمل ، واو

 اتنظریـ  امـا  ؛اسـت  معتبـر  آنهـا  اتنظری که ثانی

                                                   
 .182ص  ،13ج جواهر الکالم،. 1
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 حــال ؟ نیســت معتبــر او) از پــس و (شــهید ایشـان 

 و تـر  دقیـق  شـان  فهم ایشان که نیست شکی آنکه

 بینـیم  مـی  و  اسـت  تربیش شان عبـتت و تیزتر ذهنشان

ــواب بیشــتر در فکارشــانا کــه ــه نیــز اب  درســتی ب

   .است تر نزدیک

 پیشینیان فهم : که این باور با اندیش نو فقیه ،رو این از

 رتطـو  و لتحو گاه و نیست تري دقیق و ناب فهم همواره

 کنـد  مـی  کمـک  پیشینیان يآرا و آثار در تحقیق و زمان

 در گام ،باشیم داشته منابع از تري عمیق و تر دقیق فهم که

   .است نهاده اجتهاد مسیر

جمله لـوازم پـذیرش بـاز بـودن بـاب      ناگفته نماند از 

یکی از آثار توان از آن به عنوان  اجتهاد و تحقیق که می

بـرداري   بهـره  ،و برکات انفتاح باب اجتهاد نیز تعبیر کرد

از نتــایج تــالش محققــان و پژوهشــگران عرصــه اجتهــاد 

ــه د  ــت ک ــارچوب   اس ــویش از چه ــتنباط خ ــد اس ر فراین

ــدهاي روشــ   ــوازین و مت ــورد پــذیرش    نم ــادي م اجته

که از آن در  ،اند هاي علمی و تحقیقی خارج نشده  حوزه

قانون اساسی جمهوري اسالمی به عنوان موازین اسالمی 

  .یاد شده است

  گوید: در این خصوص میاهللا العظمی صانعی  آیت

 نفــر دو یــا نفـر  یــک نظــر از غیـر  اســالم مـوازین 

 روش یک که این یعنى اسالم موازین بلکه است،

 دارنـد  دینـى  بزرگـان  کـه  متدهایى از متد یک و
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      1.شود هماهنگ هم با

تواند از نتایج   تنها در این صورت است که جامعه می

تــالش و تحقیقــات محققــان خــویش در علــوم اســالمی 

و  منــد گــردد و راه رشــد و بالنــدگی را طــی نمایــد بهــره

محصور کردن آن در یـک یـا دو نظـر عـالوه بـر ایجـاد       

هاي فراوان در عمل بر فقه، محروم کردن جامعه  بست بن

از ثمره شیرین تحقیقات فقهی و در حقیقـت بـه   اسالمی 

  معنی انسداد  باب اجتهاد خواهد بود.

  فقه در زمان ئاتاقتضا و التتحو ثیرأت درك. 2 

ــان    ــون جری ــه مره ــاداتی ک ــل در فراز اعتق ــد آعق ین

ــذیرش   ــت پ ــاســتنباط اس ــان التثیر تحــوأت ــه  زم در فق

را بایـد  که التزام به آن در سراسر فقه  یتحوالت باشد. می

اجتمـاع  «در نتیجـه   و »دین اجتمـاعی «اعتقاد به  ايبه معن

دانست که عدم توجه  و  پشت کردن بـه آن نیـز،    »دینی

جتمـاع  خـروج آن از ا  انـزواي دیـن و   معنايتردید به  بی

تحقق این مهم جز به پذیرش عملـی  م است و مسلّ  .است

استنباط در سراسر فقه امکـان پـذیر    در چرخه این مطلب 

   .نیست

ي  الت اجتمـاعی بشـر در نحـوه   تحو ؛به عنوان نمونه

مـردم در شـکل    يجوامع بشري و رجوع بـه آرا  ي اداره

باشد که فقیه زمان شناس  می اداره حکومت از این جمله

                                                   
  .3/10/84 داودیان، وارطان دیدار. 1
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که معتقد به لزوم حضور  ،الت اجتماعیشناي به تحوآو 

از    تفـاوت  توانـد بـی   نمـی  ،دین در صـحنه اجتمـاع اسـت   

 مبنـاى بـه   ا بـاور بـ  صـانعى  اهللا آیـت لذا  .کنار آن بگذرد

  : فرماید می غیبت عصر در حکومت مردمى

 تمـام  کـه  دارنـد  را شایسـتگى  ایـن  ائمـه  و پیامبر

 امبـرّ  یىخطـا  هـر  از چـون  ؛کننـد  حـل  را لیمسـا 

 کـه  کسـانى  ي همـه  ،غیبـت  عصـر  در اما ؛هستند

 معتقد فقیه والیت به چه ؛دارند قبول را حکومت

 کـه  انـد  پذیرفتـه  را معنـا  ایـن  نباشند، چه و باشند

 و آیـد  وجـود ه بـ  مـردم  وسـیله ه بـ  باید حکومت

 آزاد، را انســان متعــال خداونــد زیــرا ؛شــود اداره

 و یدهآفر خویش ذات بر طمسلّ و اختیار صاحب

 کـرده  محدود را آزادى این تواند نمى کس هیچ

ــى و ــازه ب ــان ي اج ــانمقد در ،آن ــت راتش  و دخال

    1 .کند فتصرّ

ــن ــه ای ــیعه فقی ــا ش ــریح باره ــرده تص ــت ک ــه اس  ک

اسـت  مـردم  جمهـور  بـا  اسـالم  در حکومـت  تمشروعی .

 (ره)خراسـانى  آخونـد  مرحوم به سخن این پیشینى مبناى  

 غیبـت،  عصـر  در را مـت حکو مـالك  کـه  گـردد  مى باز

  : دانست مى مردم جمهور بیعت

 منـوط  قـدرت،  گرفتن دست به و رهبر حاکمیت

 تمشـروعی  ،اًنتیجتـ   . اسـت  مـردم  اکثریت رأى به
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 ،اش اجرایـى  قـدرت  و غیبـت  زمـان  در حکومت

 اکثریـت  رأى اگـر  و است اکثریت رأى به منوط

 ؛ اسـت  شرع خالف کردن حکومت نباشد، مردم

 چنـین  و نـدارد  دنبـال  بـه  را ممـرد  رضـایت  چون

    1.است محکوم اسالم، نظر از حکومتى

 خردمندانـه  فهـم این نوع نگاه را باید در چهارچوب 

هـاي   با ورود خود بـه بخـش   که فهمی  ؛کرد ادین معن از

 ،زمـان  توانـد بـه حرکـت همپـاي فقـه و      فقه مـی   مختلف 

ــه . ســرعت ببخشــد ــژه  ب  الملــل بــین روابــط بخــش در وی

 موضـوع  کـه  مسلمانان بـا غیرمسـلمانان)  روابط ( اسالمی

 ضـرورت  ايمعنـ  بـه  توجه به این اصل، است، نوشته این

جدیـد  پیونـدهاي  و جهانی نوین هاي دگرگونی به هتوج 

 در کـه  اسـت  نظامی وجود به اعتقاد بر عالوه ،المللی بین

 فرهنگی راهبري مدعی و داشته قرار التتحو این کانون

 و حفظ ضرورت به بسته که نظامی  ؛است تبشری جامعه

 هــاي پیمــان در شــریک عنــوان بــه خــویش بقــاي تــداوم

 و   است اي منطقه اتحادهاي ، تجاري و سیاسی المللی بین

 هـدایت  انسـکّ  بناسـت  ،خـود  دینـی  ي وظیفـه  بـه  بنا هم

 بـر  و یقین به که تکلیفی ؛ بگیرد دست به را بشر فرهنگی

ــه اداعتقــ و قرآنــی فــراوان مســتندات اســاس  تخاتمیــ ب

 اسـالم  ذات در،  محمـد  حضرت اسالم گرامی رسول

 فاصـله  اسـت  بـدیهی  .دارد وجود ،آن تعالیم پود و تار و
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 عصـر  در دین کردن محدود ايمعن به نگاه این از گرفتن

 تعبیـر  بـه  و است آن کوچک جغرافیاي و تشریع و نزول

 در ،معروف نامه جواب در علیه) اهللا (سالم  امام حضرت

  :شطرنج حکم به تراضاع

ــه ــه آن بالجمل ــه گون ــاب ک ــار از عــالی جن  و اخب

 باید کلی به جدید تمدن دارید، برداشت روایات

 بـراي  یـا  و بـوده  نشـین  کـوخ  مردم و برود بین از

 1.نمایند زندگی صحراها در همیشه

 فقهی راتیمقرّ از دسته آن در بازنگري از ناگزیر لذا

 ي سـیره  و قـرآن  بـان ز و شریعت روح با که بود خواهیم

 آنکـه  از یشپـ  کـه  راتیمقرّ . دارد فاصله  خاتم رسول

 جهـانی  فرهنـگ  ي صـحنه  فعـال  عضو عنوان به را اسالم

 بـا  که چرا ؛کشاند می انزوا ي گوشه به را او ،نماید تبدیل

 سیاسـیِ  جغرافیاي در جدید هاي مرزبندي و ها نظام تغییر

 دارالکفـر  و سالمداراال به گذشته بندي تقسیم از متفاوت

 و سیاسـی  مناسـبات  در دجدی يها پدیده ظهور و بروز و

 نـدارد  را الزم کارایی گذشته قوانین از بخشی ،اقتصادي

 متکـی  اجتهـادات  در ریشه که غلط باورهاي از برخی و

 بـه  نیازمنـد  داشت ـ اجماع چون ـ  مستحکم غیر دالیل بر

 هـم ف و کـریم  قـرآن  زمـانی  فرا فرهنگ اساس بر اصالح

 بـه  ينیازمنـد  ، رو ایـن  از .اسـت  نصوص از تر خردمندانه

ــاوش ــو ک ــاد و ن ــاتر ي اجته ــیش ، آن در پوی ــیش از ب  پ
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    .شود می احساس

 از کشـور  یـک  تضـعیف  دیروز تا اگر مثال عنوان به

 یـا  و شـخص  بـه  کـاال  »نفـروختن  «اي معن به داقتصا منظر

 یـک  به فشار براي الملل بین نظام در امروز ،بود کشوري

 بـرهم  و توان کاهش و اقتصادي ي بنیه تضعیف و کشور

 هــاي بحــران ایجــاد و جامعــه یــک اجتمــاعی ثبــات زدن

ــد فروانــی  » نخریــدن«  ....و رکــود و اشــتغال بحــران :مانن

 که اینجاست سئوال لذا .دارد تر بمخرّ مراتب به ي ثیرأت

 مسـلمان  غیـر  يهـا  کشـور  با تجارت از توان می امروز آیا

 بـه  دارنـد  اختیـار  در را مصرف بازار از ديزیا بخش که

 ي جبهـه  تضـعیف  یا و کافر ي سلطه از جلوگیري ي بهانه

ــا هــم آن نمــود؟ منــع حــق  کــه شــته گــذ درك همــان ب

 نپـذیرفتن  ايمعنـ  به »سبیل نفی« به کتمس با را نفروختن

 ،ظـواهر  و عبـارات  برخـی  بـر  جمـود  آیـا ؟  دید می سلطه

 و الملـل  بـین  روابـط  بر حاکم و کلی روح به توجه بدون

 مسـلمین  و اسالم منافع و زیان و سود و التتحو پذیرش

 و اسـالمی  کشـور  نقـش  از کاسـتن  معنی به تواند می که

ــزواي ــه ؟ اســت جــایز ، باشــد حــوزه ایــن در ان ــ  نظــر ب ـ

 امـام  حضـرت  بزرگ شناس اسالم و فقیه که گونه همان

 ناسـبات م ي حـوزه  ـ  اسـت  معتقد  علیه) اهللا سالم (  خمینی

 ي جامعـه  کلـی  و سیاسـی  مصالح با که اسالمی الملل بین

 خـرد  و تـدبیر  و عقـل  ي حـوزه  ،است ارتباط در اسالمی

 انـدیش  مصـلحت  عقـلِ  کـه  اي منطقـه  یعنی ؛است ورزي
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 مفاسـد  و مصـالح  و عمـل  مضـار  و منـافع  ترازوي با باید

کـه  کـاري  ،بنشـیند  قضاوت به  مسلمانان و اسالمی تام 

 بـه  »مسـلمانان  غیر با سالح تجارت« بحث رد خود ایشان

 در دیگـران  کـه  را موجـود  نصـوص  و داد انجام درستی

 پی در و خورده مشکل به آن، ظواهر تاریک يها کوچه

 خــروج  دروازه دنبــال  بــه تــراجیح  و تعــارض  قواعــد

 عقـل  حکـم  بـه  ارشـاد  يرابـ  روشـن  چراغـی  ،گردند می

   : است فرموده و دانسته

 وراء ءيش الروايـات مـن يسـتفاد ال أّنـه اإلنصاف و

؛العقل حكم
1  

 بـیش  چیـزي  روایات این از که است آن انصاف

 اسـتفاده  ،کنـد  مـی  حکـم  بـدان  عقل که آنچه از

  .شود نمی

    : ایدفرم می عقل کمح پذیرش با و

 أعـداء مـن السـالح بيـع أي ؛األمـر هـذا أنّ  اعلم ثمّ 

 اليـوم، ملصـالح التابعـة السياسـّية األمـور من الدين،

 بــل ،السـالح بيــع املسـلمني مصــالح يضـتقتـ فـرّبام

؛الكّفار من لطائفة ّجماناً  إعطاءه
2  

 دشـمنان  بـه  سالح فروش یعنی ؛امر این که بدان

 اي .اسـت  روز مصالح تابع و سیاسی امور از دین

 بـه  را سالح که نماید اقتضا مسلمین مصلحت بسا
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   .بدهند کفار از گروهی به مجانی صورت

 شـرایط  کـه  اسـت  فقیهانـه  و خردمندانه نگاه در تنها

 از صحیح برداشت و دریافت و استنباط در مکان و زمان

 تـوجهی  بـی  آن از اي نمونه که ، پذیرد می صورت ظواهر

 ظـاهر  و پوشـش  در آن ثیرأت و اسالم اجتماعی شرایط به

 زمـان  در مثـال  عنوان به .اوست زندگی سبک و مسلمان

 دسـتوري  در ایشـان  )لـه آ و علیه اهللا صلوات( خدا رسول

 خود ي هچهر در را پیرى»  :نمودنـد  امر مردان به اجتماعی

  .»نسازید یهود شبیه را خود و دهید تغییر

 اسـالم  جمعیـت  و جامعـه  کـه  خـدا  رسول از بعد

 .کردنـد  نمـى  خضاب المؤمنین امیر کرد، پیدا توسعه

 شـاید  .شد واقع سئوال مورد برخی سوي از  مسأله همین

 شـریف  محاسـن  خـدا  رسـول  : کـه  اعتراضـی  یانب این به

 تسـنّ  این دلیل چه به شما ،کردند مى خضاب را خویش

   اید؟ نموده رها را جاودانه دستور این و هکرد ترك را

هُ  وا :اهللاِ َرُسـولِ  َقْولِ  َعنْ  ُسئَِل  َأنَّ ُ ـْيَب  َغـريِّ  َال  وَ  الشَّ

  ؛بِاْلَيُهودِ  َتَشبَُّهوا

د ایـن سـخن رسـول    از ایشان سئوال شد در مـور 

را تغییــر دهیــد و  (پیــري)  : موهــاي ســپیدخــدا

  خود را شبیه یهود نگردانید.

 زمـان  دگرگـونی  ثیرأتـ  بـه  اشـاره  بـا  امیرالمؤمنین

   : فرمود پاسخ در ،اسالمی احکام در وشرایط

َام  :َفَقاَل  ينُ  وَ  َذلَِك  النَّبِيُّ  َقاَل  إِنَّ ـا وَ  ،ُقلٌّ  الدِّ  وَ  اْآلنَ  َأمَّ
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َسعَ  َقدِ  َب  وَ  نَِطاُقهُ  اتَّ ؛اْخَتارَ  َما وَ  َفاْمُرؤٌ  ،بِِجَرانِهِ  َرضَ
1  

 خضـاب  بـه  امـر  خـدا  رسـول  که زمانى :فرمودند

 توسعه اسالم امروز اما ؛بود اقلیت در دین دکردن

 کشـیده  نقـاط  اقصـى  به آن مرزهاى و است یافته

 رمخیـ  شخصـى  هـر  وضـعیت  ایـن  در .است شده

   .نگذارد یا و بگذارد خضاب که است

 ایـن  در هویداست پاسخ و سئوال این از که چنان آن

 توجـه  مـورد  عمـل  ذات آنکـه  از یشپـ  اجتماعی دستور

 یـک  عنـوان  بـه  مسـلمانان  لتشکّ در آن ثیرأت ،گیرد قرار

 بـیش  مسـلمانان  غیر با ي مواجهه در که نوظهور فرهنگ

 اجتماعی و فرهنگی تموجودی اثبات دنبال به چیز هر از

 نظـر ّ  مـد  ،است دیگر هاي فرهنگ از آن مایزت و خویش

 آداب در را آن فـراوان  يهـا  نمونه که ،است گرفته قرار

 حـج  در احـرام  پوشـش  و ریش و لباس شکل و ظاهري

   .دید توان می، ...و

 آراي در را زمان) الت(تحو لهأمس این به توجه ثیرأت

 (ره)کاشــانی فــیض چــون  شناســی زمــان فقیهــان فقهــی

 تحــت انــداختن تحــریم بــه حکــم آنجــا .دیــد تــوان مــی

 حنـک  زیـر ه بـ  سوي یک از که مامهع  ي دنباله( الحنک

ــد ــر از و گذرانن ــوي دیگ ــه س ــد دوش ب ــن در ).افکنن  ای

 تنها است بوده تسنّ گذشته در آنکه با نماید می روزگار

 از مردم گردانی روي و زمان التتحو با که دلیل این به
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  :است هگردید شهرت لباس به تبدیل آن،

 بحيـث ،اليـوم تـرك قد هأنّ  ّال إ مطلقاً  ةسنّ  التحنك بل

؛عنه املنهيّ  الشهرة لباس من صار
1  

ــداد کــه حرکتــی  مشــهور فتــواي صــدور در ، آن امت

 بـا  بـازي  تحـریم  عـدم « بـه  )علیـه  اهللا سالم(  امام حضرت

 تحـریم  عدم« و »قمار آلتاز  خروج صورت در شطرنج

 مشـاهده  صـانعی  عظمیال اهللا آیت توسط »ریش تراشیدن

  2.گردد می

  اجتماعی احکام در اجتماعی شرایط ثیرأت . 3

 و ازدواج ماننـد ــ   اجتمـاعی  امـور  اسالم در شک بی

 وجودـ  ...و فروش و خرید ،توارث نظیر ؛مالی مراودات

 نظیـر  ؛جامعه بر حاکم اجتماعی شرایط از رثّأمت که دارد

 میان ماعیاجت پیوند و قرارداد و عهد نوع ،صلحو  جنگ

   . بود خواهد مختلف آن احکام ان،مسلمان غیر و مسلمانان

 در اجتمـاعی  هـاي  حساسیت و شرایط این گذاري اثر

 ، صـلح  زمـان  در اگـر  کـه  است آنجا تا اجتماعی احکام

 بـر  مـالك  و میـزان  تمام واجد شهادتین گفتن با شخص

  : گردید می اجتماعی و مالی مزایاي از خورداري

ْسَالمُ   بَِرُسـولِ  التَّْصـِديُق  وَ  اهللاُ إِالَّ  إَِلـهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةُ  اْإلِ
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ــِت  بِــهِ  اهللاَ َماءُ  ُحِقنَ  وَ  نَاكُِح ـَاْملــ َجــَرِت  َعَلْيــهِ  وَ  الــدِّ

؛َواِريُث ـَاملْ 
1  

اسالم شهادت به وحدانیت خداوند و تصدیق بـه  

ــو ــول اهللانبـ ــیله آن   ت رسـ ــه وسـ ــت و بـ اسـ

و هـا   ازدواج هـا حفـظ و بـر آن    (شهادتین) خـون 

  ارث بردن جاري است.

 و جنـگ  شـرایط  بـه  گـذر  و شرایط دگرگونی با  اما

 بــراي شــرط تنهــا عنــوان بــه توانــد نمــی دیگــر ،دشــمنی

 مالك ،مالی مبادالت و اسالمی مطلق و وسیع ارتباطات

ــل ــرار عم ــرد ق ــت در و گی ــه اینجاس ــط ک ــالی رواب  و م

   : گردد می محدود مذهب درونی ي حوزه به اجتماعی

 النَّاسِ  ُمجُْهورِ  َعنْ  اهللاَِعْبدِ  َأَبا َرِزينٍ  ْبنُ  اْلَعَالءُ  َسَأَل 

ى وَ  َضـالَُّتُهمْ  ُتـَردُّ  ُهْدَنـةٍ  َأْهـُل  اْلَيـْومَ  ُهـمُ  :َفَقاَل   ُتـَؤدَّ

َقــنُ  وَ  َأَمــاَنُتُهمْ  ــوزُ  وَ  ِدَمــاُؤُهمْ  ُحتْ  وَ  ُمنَـــاَكَحُتُهمْ  َجتُ

  2؛الِ ـَاْحل  َهَذا ِيف  ُمَواَرَثُتُهمْ 

 اهـل  مـورد  در صـادق  امـام  ازیـن  رزبـن   الع

 شـما  فرمایـد:  مـی  پاسـخ  در امـام  ،پرسد می تسنّ

 کـه  داریـد  قـرار  مخاصمه ترك شرایط در امروز

 خونشـان  و گردانیـد  مـی  بـاز  را آنـان  ي گشته گم

 موارثـت  و جایز ایشان با ازدواج و است محفوظ

   . حال این در است برقرار
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 شـرایط  کـه  را م)(الیـو  فعلی شرایط حضرت که این

 مواریــث و نکــاح جریــان ســبب اســت مخاصــمه تــرك

 ،شـرایط  ایـن  تغییـر  بـا  کـه  اسـت  آن از حـاکی  ،داند می

 در وسـیعی  بـاب  خود این و دبو خواهند رمتغی نیز احکام

 ، نکـاح  مانند ؛اسالم اجتماعی امور در دینی نصوص فهم

 در را آن نظیـر  کـه  اي لهأمسـ  ، نمـود  خواهد باز ...و ارث

 ماننــد: مــالی مبــادالت در صــلح و جنــگ شــرایط ثیرأتــ

 و ـ   اسـت  معمـولی  کامالً کاالیی که اسب ـ  زین تجارت

 در پرسشـی  پاسـخ  در حضـرت  که آنجا ؛بینیم می سالح

    فرماید: می خصوص این

 إِنَُّكمْ  اهللاِ َرُسولِ  َأْصَحاِب  بَِمنِْزَلةِ  اْلَيْومَ  َأْنُتمُ  َبْأَس  َال 

ِمُلـوا َأنْ   َعَلـْيكم َحـُرمَ  َباَينَةُ ـُاملْ  َكاَنِت  اَفإِذَ  ،ُهْدَنةٍ  ِيف   َحتْ

وَج  إَِلْيِهمُ  ُ َالَح  وَ  الرسُّ ؛السِّ
1  

 اصـحاب  مانند امروز شما ،نیست کار در نگرانی

 ؛اید مخاصمه ترك در شما ،هستید  خدا رسول

 حـرام  ازجنـگ)  (کنایـه  شـد  ایجاد فاصله اگر اما

 حسـال  و زیـن  آنـان  سـوي  بـه  کـه  شـما  بر است

  .ببرید

 ثیرأتشرایط و  به آگاه فقیه حضرت امام خمینی(س)

 نیـز آن  اجتماعی و سیاسی ابعاد ویژه به ،احکام در زمان

 در :گویـد  مـی  سـالح  تجـارت  بـاب  در اندیشـه  همـین  با

 و قتل قصد به ،مسلمان مخالفینِ دولت که شرایطی چنین
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 هـر  بـه  ،بـرده  یورش آن به شیعه مذهب انهدام و اسارت

 ـ  سالح به مشرکین انیمج تجهیز ي وسیله به ولوـ  هوسیل

  ؛ نمود دفع را مهاجم)مخالف و  (مسلمانان آنانباید 

 املخـالفني دولـة الشـيعة دولة عىل املهاجم كان لو بل

 علـيهم جيب مذهبهم، هدم و أرسهم و قتلهم مريدين

.املأمونة الطائفة تلك بوسيلة لو و دفعهم
1  

 هــاي گــروه توســط عشــیت کیــان کــه شــرایط ایــن در

 غیـر  از اسـتمداد  در فقیـه  عـالم  ،افتـاده  خطـر  به تکفیري

 سـبیل  نفـی « نظیـر  قواعـدي  کمنـد  در را خـود  ،مسلمانان

 را اسـالمی  مصـالح  و کنـد  نمـی  گرفتار »مسلمان بر کافر

 اسـت  ممکـن  اینکه چه : گوید می و داند می آن بر حاکم

 حــاکم قبــول مــؤمنین مصــلحت ،ثــانوي عنــوان ابــ حتـی 

  گوید: می رشتی قمحقّ .باشد مسلمان غیر

ــيّ  لكــن ،مناســلّ   وّيل األ اهللا بجعــل الســبيل هــو املنف

 ملصـلحة منه كان ما ينايف فال ،العبيد عىل املوىل كسبيل

 احلـرج أدّلـة لكـن ،مناسـلّ  ،الثـانوي باجلعـل املؤمن

 سـبيل عـدم منهـا اّلتي األحكام أدّلة مجيع عىل حاكمة

؛املؤمن عىل الكافر
2   

از  ]شـریفه  در آیـه [کـه  طی تسلّاما آن  ؛پذیرفتیم

لی از سوي خداوند نفی شده است با جعل اوآن 

اش، پـس منافـاتی    بر بنده موالط تسلّمانند  ؛است

                                                   
 . 227، ص1 ، ج ـمالمکاسب المحرّ. 1
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مؤمن براي رعایت مصلحت را که ندارد با آنچه 

یعنـی  ( پذیرفتیم .شود میا جعل ثانوي قرار داده ب

نفـی  « دالیـل  ؛ امـا )عدم قبول این مطلببر فرض 

نفـی  «از جمله دلیل  ،حاکم بر تمام دالیل ،»حرج

  است. »سبیل

 اندیشه حاکم دست به سیاسی فقه در را قضاوت اگر

 میـان  خطـر  و دشـمنی  میـزان  در عقـل  تردید بی ،بسپاریم

 خصـوص  بـه ، اسـت  قایل تفاوت اسالمی جامعه دشمنان

 و راهنمـا  چـراغ  عنـوان  بـه  کـریم  قرآن نص که را آنچه

 تفـاوت  :ماننـد  ؛اسـت  شـده  داده خبر آن از ،آگاه مرشد

ــا مشــرکین و یهــود میــان ــاط در نصــاري ب ــی ارتب ــا قلب  ب

  :مسلمانان

ــِذيَن آَمنُــوْا اْلَيُهــوَد ﴿ َلَتِجـَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِّلَّ

ـِذيَن آَمنُـوْا  ًة لِّلَّ ـَودَّ ُكوْا َوَلَتِجَدنَّ َأْقـَرَهبُْم مَّ َوالَِّذيَن َأْرشَ

يِسـَني وَ  الَِّذينَ  ا َنَصـاَرى َذلِـَك بِـَأنَّ ِمـنُْهْم ِقسِّ  َقاُلَوْا إِنَّ

ونَ  ُْم الَ َيْسَتْكِربُ ؛﴾ُرْهَباًنا َوَأهنَّ
1    

 مسـلمانان،  بـه  نسـبت  مـردم  تـرین  دشـمن  آینه هر

 تـر  محبـت  بـا  و یافت، خواهى را مشرکان و یهود

 مـا  گوینـد:  که را آنان ایمان اهل به کس همه از

 بـه  نسـبت  نصـارى  (دوسـتى  یـن ا .هستیم نصرانى

 آنهــا از برخــى کـه  اســت سـبب  بــدین مسـلمین) 

 (بـر  کشى گردن و تکبر و هستند پارسا و دانشمند
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    .کنند نمى خدا) حکم

 زناشـویی  پیوند جواز به حکم میان رثّأت و ثیرأت همین

ــر حــاکم شــرایط و ــوع ماننــد ؛اجتمــاع ب ــان ارتبــاط ن  می

 احکـام  بـه  وطمربـ  نصـوص  در را مسـلمان  غیر با مسلمان

  مثال: عنوان به .یابیم می نیز مسلمانان غیر با ازدواج

 کــه شــده روایـت   خــدا رسـول  از قمــى تفسـیر  در 

  فرمود:

ــان از  ــاب اهــل زن ــا ازدواج تنهــا کت ــانى آن ب  زن

 ؛بپردازند جزیه اسالم حکومت به که است حالل

 حــالل شـان  زنـان  بـا  ازدواج نــه، آنـان  غیـر  امـا  و

 1.نیست

 آن عـدم  و جواز حکم در تفصیل علت است بدیهی

 نمـوده  سـرپیچی  قوانین از کتاب اهل وقتى که است این

 از قهــراً ،نپــردازد جزیــه و گذارنــد پــا زیــر را قــرارداد و

 ي جبهـه  در و گردیـده  خـارج  طلب صلح انسان کسوت

ـ  و .گرفـت  دنخواه قرار محارب یعنی ؛دشمن واضـح  رپ 

 دشمن سپاه زا را خویش خلوت یار عاقل انسان که است

    . نمود نخواهد اختیار

 از »تهـذیب « و »کـافى « در دیگرکـه  حـدیثی  در یا و

 فهـم  و درك میـزان  درآن که شده روایت باقر امام

ــزان و تشــخیص قــدرت و زن  در او تقصــیر و قصــور می

ــا ازدواج جــواز عــدم و جــواز در ،اش عقیــده ــ او ب  ثرؤم
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   فرمود: حضرت .است

 حـالل  ازدواج زنـى  آن با تنها کتاب اهل زنان از

 مستضـعف)  فکـرى  نظـر  (از لـوح  ساده که است

 باطـل  دین از صحیح دین تشخیص (قدرت .باشد

  1 .باشد) نداشته را

 ازدواج جـواز  بـه  صانعی العظمی اهللا آیت فتواي بناي

 و و آگـاه  عـالم  دشـمنانِ  ردیـف  در کـه  مسـلمانی  غیر با

  .است استوار امبن این بر ،نیستند جاحد(کافر)

 امضایی امور از تأسیسی امور بازشناسی .4

 و فقهـی  رویکـرد  تغییـر  ي پایـه  کـه  امـوري  جملـه  از

 المللـی  بـین  احکـام  ي درحوزه نه ،متفاوت آرایی صدور

 امضایی امور بازشناسی ،است فقه سرسرا در بلکه ،اسالم

 بـر ـ  امضایی امور غالب اینکه چه ؛است سیسیأت امور از

ــ  سیســیأت امــور خــالف ــت یلیمســا ازـ  حــوزه کــه اس

 بـاب  .اسـت  بشـري  هاي سنجی مصلحت و خرد کنکاش

   . است ابواب این از یکی معامالت

 ،فقهـا  از یـک  هـیچ  تجـارت  باب در : نمونه عنوان به

ــراي را اســالم ــدار و فروشــنده ب  شــرط (متعاقــدین) خری

 فقه در که این بر است روشنی گواه خود این و اند نکرده

 کـیش  هم غیر ،آن طرف یک است ممکن که ،معامالت

                                                   
ــامتهــــذیب األ. 1 ــافى؛ 7ح  ،299ص ، 7ج  ،حکــ   ،  5ج  ،و فــــروع کــ
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 تعبـديِ  هاي مالك و راتمقرّ و قواعد از توان نمی ،باشد

 و امعنـ  هـیچ دیگـر   طـرف  بـراي  که گفت سخن محض

 ســواي ،آن بـه  پایبنــدي بـر  نیـز  دلیلــی و نـدارد  مفهـومی 

 در فقـه  ،رو ایـن  از وجـود نـدارد.   معـامالت  رایج قواعد

 و شود می تعبیر معامالت به آن از که امضایی هاي بخش

نیــز  اسـالم  از پــیش و دارد کـار  و سـر  بشــر زنـدگانی  بـا 

 یحتاج ما مینأت و زیان و سود آن ي فلسفه ووجود داشته 

 بـه  بلکـه  ،اسـالم  از تـر  وسـیع  جغرافیـایی  در اسـت  انسان

بر عملِ عرف عقال مهـر تأییـد    ،است انسان حوزه پهناي

ــن حــوزه، قواعــد و نظــمکــه  زده اســت؛ چــرا  بیشــتر ای

 شـارع  ییـد أت مـورد  و به همـین خـاطر هـم    است عقالیى

آن مالکـات  غالـب  نتیجـه  در و است گرفته قرار سمقد 

 در کـه  است بدیهی و است واضح و روشن عقال نزد در

ــه ایــن ــور گون  توســط بشــر خــرد و عقــل راه بســتن ،ام

   .است ناممکنو  فهم قابل غیر ،تعبدات

ــه ــارت ب  یــک وجــود عبــادى، مــوارد در ،دیگــر عب

 بسیار ندارند، را آن درك قدرت  عقال که تعبدى مالك

 یــک وجــود عبــادى، غیــر مــوارد در امــا ؛اســت محتمــل

 و باشـند  نداشـته  را آن درك تیصالح عقال که مالکى

 بسـیار  باشـد،  کـرده  ذکـر  را حکمـى  آن، لحاظ با شارع

 ــ  نـادر  صـورت  بـه  لو و ـ ردىامو چنین در و است بعید

ــت الزم ــارع، اس ــالا ش ــد عم ــویش تعب ــه ار خ ــیله ب  وس

 مـالك  بـر  کـه  ایـن  تـا  کنـد  بیان واضح و روشن اى قرینه
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 اهللا آیـت  حضـرت  تعبیـر  بـه  شود. چیره عقالیى ارتکازى

 اهللا سـالم امـام (  حضـرت  خویش استاد از صانعی العظمی

 ؛کنـد  بیـان  را مخالفت این سنج دهل با باید شارع :  علیه)

   .است داده انجام قیاس با مخالفت در آنچه نظیر

   استنباط در ،عمل و اجرا مقام به توجه .5

 قـوانین  تصویب مانند نیز فتوا صدور که نیست یشکّ

 اجرایـی  تـوان  و موجـود  واقعیت به توجه نیازمند ،عرفی

 و جغرافیایی متفاوت شرایط و اجتماع سطح در آن شدن

  : اهللا صانعی معتقد است تلذا آی .است تاریخی

؛ هاسـت زمان ي همه در انطباق قابل اسالم قوانین

 تطبیـق  در دانش و علم از بردن بهره شرط به البته

   1.ها قالب

 امور به توجه با فقیه استنباط است ضروري رو این از

   :پذیرد صورت ذیل

  افتو بودن عملی) یکم

 مقـام  در آنچـه  کـه:  اسـت  نکته این به فقیه این توجه 

 کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  بایـد  ،گـردد  می انشا احکام جعل

 و اجـرا  مقـام  به مختلف مکانی و زمانی شرایط در اندبتو

 گـاه  ،آن بـه  توجـه  که مهمی بسیار ي لهأمس .درآید عمل

ــل در ــم اص ــتنباط و فه ــه در و اس ــد مرحل ي  اداره در بع

                                                   
 در دفـاع  سـازمان  کارکنـان  و مـدیر  و کانـادا  سـفارت  دوم دبیر دیدار. 1

  .19/8/84 خشونت، برابر
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   تبــدیل کــه چــرا ؛نمــود خواهــد اي ویــژه تــأثیر ، اجتمــاع

   در و پیچیــده فراینــدي خــود ،اجــرا قابــل قــانون بــه فقــه

ــی ــوارد برخ ــدنیا م ــی زمن ــه همراه ــا فق ــش ب    هــاي دان

ــر ؛روز دیگــــر ــه نظیــ    روانشناســــی و شناســــی جامعــ

اهللا العظمی صـانعی در چگـونگی    تاي که آی نکته . است

سازي اصـول اساسـی و    پیاده تدوین و راهکار تنظیم و و

ــرآن، آن  ــر عهــده  مســتنبط و مســتخرج از ق خــرد ي  را ب

  :و می فرماید داند می جمعی بشر

انسـان  برابـرى  و عـدالت  و امنیـت  طرفدار اسالم

 روشـن  . اسـت  مخـالف  امنى نا و ظلم با و هاست

 و فعلـى  شـرایط  در امـور  ایـن  پیـدایش  که است

 اجـرا  و قانونى قدرت و حکومت به نیاز درآینده

ــس ؛دارد ــالم پـ ــت اسـ  هـــر در و دارد حکومـ

 که مواردى در . است قانون به نیاز اًطبع حکومتى

ــانون اســالم ــس ،دارد ق ــ مجل  آن ،ارىذگــانونق

 قـانون  صورت به و کندمى بندى شکل را قوانین

 موجـب  دزدى :گویـد مـى  مـثالً  آورد؛مـى  بیرون

 کـارگران  مـزد  پرداخـت  عـدم  یا است، مجازات

 کـه  مـواردى  در امـا  ؛...و اسـت  مجازات موجب

 امور اداره همانند ؛ندارد بالخصوص قانون اسالم

ــردم ــکیل ، م ــه تش ــا،وزارتخان ــارات ه  زرا،و اختی

 کـه  ...و هـا هزینـه  و درآمدها ، اعتبارات و بودجه

 اسـالم  ، اسـت  مـردم  زنـدگى  و مـردم  بـه  مربـوط 
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 مربوط قوانین تصویب راه بهترین که است معتقد

 تصویب را قانون مردم خود که است این آنها به

 مجلـس  در مـردم  منتخـب  نمایندگان یعنى ؛کنند

 گاننماینــد را قـانون   ،بنـابراین  .اسـالمى  شـوراى 

 قـرآن  در کـه  آنچه حتى .کنندمى تصویب مردم

 و اسـت  مجلـس  بـا  آن قوانین بندى شکل ،آمده

 بـا  مـردم  امـور  و ارىذگ قانون حق یعنى معنا این

 اسـالم  که است دموکراسى عیناین  ، مردم خود

ــذا .دارد ــه ل ــا ن ــا تنه ــى ب ــازگارى دموکراس  ناس

  1.نیستند نیز جدا هم از بلکه ،ندارند

 نکـات  ایـن  بـه  اسـتنباط  در کـه  یهـی فق اسـت  بدیهی

 در و اسـت  نموده فراخ را فقه به عمل میدان ، دارد توجه

 رسـاندن  بسـت  بـن  به ايمعن به نگاه این از خروج ،مقابل

 شـمولی  جهـان  بـه  رسـد  چـه ـ  شهر یک ي اداره در دین

 در را »الضـرر  و الحـرج « کـه  فقهـی  ؛است ـ  آن احکام

 مصـالح  ایـت رع در امـا  ؛جـاري  فـردي  زنـدگی  ي حوزه

 یـا  و ضـعیف  روایـت  یـک  بـا  و داند می نادرست جامعه

 تمکـین  و مسـلمان  غیر جان و مال نظرانه، کوتاه برداشت

ــور انتظـــامی قـــوانین و انضـــباط و نظـــم برابـــر در  کشـ

 کــافر ســبیل و طــاغوت والیـت  پــذیرش را اســالمی  غیـر 

 قـرار  فقهی دیدگاه این برابر در را آن که زمانی ، داند می

رعایت قوانین و تعهد در برابـر   :است معتقد که دهیم می

                                                   
  .2/3/80 پست، واشینگتن با گفتگو. 1
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 ،اسـت  واجـب  اسـالمی  غیرباط ولو در دولت ضنظم و ان

 خـواهیم  را آن اجرایـی  دیـدگاه  بـا  اسـالمی  فقه تیـظرف

   .یافت

ــه در کـــه نظـــري  العظمـــی اهللا آیـــت فقهـــی اندیشـ

 بـا  مواجهـه  در پاسـخ  ایـن  صـدور  أمنشـ  ظله) (دام صانعی

  گردیده است: استفتائی از محضر ایشان 

 (غیراسـالمی)  کشـورها  آن راتمقـرّ  تمام به باید

 اتضــروری و اصــول بــا آشــکار تضــدی در کــه

 حکـم  بـه  راتمقرّ آن و نمود عمل نباشد، اسالم

 و شرعی واجب که ـ جامعه در نظم و نظام حفظ

 نتیجتــاً و .باشــند مــی الرعایـه  الزمـــ  اســت عقلـی 

ــرّ ــان راتمق ــت هم ــبت مملک ــه نس ــمان ب  و ض

   1.هست و بوده الرعایه الزم ، انتضم

 در را اسـالمی  فقـه  کـه  اسـت  نگـاهی  چنین شک بی

ــرین ــاط دورت ــره نق ــاکی ک ــل از خ ــدور مح  در آن ص

 در و تـاریخ  گـذر  هـا  قـرن  فاصله در و الرسول ـمدین

 عمـل  در التـزام  قابـل  ،نیـز  مسـلمان  غیـر  تحاکمی شرایط

 (سـالم  امام حضرت تعبیر به ،آن از دوري با و .نماید می

 مـردم  و بـرود  بین از باید کلی به جدید تمدن « :علیه) اهللا

 زنـدگی  صـحراها  در همیشـه  بـراي  یا و بوده نشین کوخ

.»نمایند
2 

                                                   
 .1441، س 656، ص2ج ت قضایی،ئااستفتا. 1

 .151ص  ،21ج  ،امامصحیفه  . 2
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   پرهیز از احتیاطات فردي )دوم

 حـلّ  مصـروف  فقیه تهم تمام نباید که است روشن

 اجتمـاعی  ي جنبـه  ،میـان  ایـن  در و باشـد  فـرد  مشـکالت 

 شـهید  کـه  اي نکتـه  .گیـرد  رارقـ  مهـري  بـی  مـورد  احکام

 بـا  که ،نظرات برخی تصح در تردید مقام در (ره) صدر

 فــردي احتیاطــات بــر مبتنــی ي جامعــه مصــالح از غفلــت

  گوید: می و داده توجه آن به ،است شده صادر

 »فـرد  بـراى  تشـریع « شـریعت  که صورتى در تنها

  در نه باشد، واجب تواند مى احتیاطى چنین باشد،

 آن؛ زنـدگى  نظـام  بنیـاد  و »جامعـه  اىبـر  تشریع«

 اجتمـاعى،  روابـط  و زندگى اساس  توان نمى زیرا

 اسـتوار  احتیـاط  بر را سیاسى و تجارى اقتصادى،

  1.کرد

 (ره)بهبهـانی  وحیـد  مرحـوم  که گونه همان ،تردید بی

  فرمود:

 برتـري  و داند نمی حرام را احتیاط مجتهدي هیچ

 افـزون  بلکـه  ،کند نمی انکار را آن خوشایندي و

   .است استوار احتیاط بر مجتهدین  زندگی ،این بر

    : گوید میایشان در ادامه 

 شــما چــرا کــه اســت ایــن هــا اصــولی ســخن امــا

 روز ... و کنیـد  مـی  رفتـار  احتیاط خالف اخباریان

 و دلیـل  کـدام  با که الهی پرسش پاسخ در قیامت

                                                   
 . 34 ، ص1 مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى)، ج. 1
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 چه اید، داده احتیاط بودن واجب به فتوا ،مدرك

 بـه  فتـواي  بـا  مـدرك  کدام برابر گفت؟ خواهید

 زحمـت  در را خدا بندگان احتیاط، بودن واجب

 شـریعت  مذاق خالف بر و اید انداخته دشواري و

 و دشواري به را ردمم است، استوار آسانی بر که

 اسـاس  بـر  خداونـد  دین اگر .اید داشته وا زحمت

 شـده  اسـتوار  رحمـت  و فراخی ،گذشت آسانی،

 و خـود  ،دلیـل  کـدام  برابـر  برهـان  مکـدا  با است

ــردم ــن از را م ــماحت ای ــهولت و س ــت و س  رأف

ــا و فشــار در و محــروم اســالمی ــت و تنگن  زحم

 شـما  اندیشـه  و روش ،ایـن  بنـابر  .اید کرده گرفتار

 ،احتیـاط  وجـوب  بـه  دادن فتوا بر مبنی ها اخباري

ــه حــالی در ــل ک ــان و دلی ــوم بره ــري و معل  معتب

  1.تاس احتیاط ضد ،ندارید

 لبـاس  پوشاندن و بار تمشقّ احتیاطات گذاشتن کنار

 ویـژه  به ،اسالمی قوانین و احکام در سهولت فراخ و زیبا

 مقابـــل در هکــ  الملــل  بــین  احکــام  و آداب بخــش  در

 شناسـی  اسـالم  مشـتاقان  و جستجوگران بین  تیز هاي چشم

 ؛است مسلمانان تک تک بلکه فقیه، وظیفه تنها نه است،

 معرفی براي را معاذ که زمانی اسالم ممکرّ رسول زیرا

ــ   بـود  اسـالمی  غیر زمان آن که ـ  یمن سرزمین به اسالم

 ختسـ  و بگیـر  آسـان  که نمود فموظّ را او نمود، اعزام

                                                   
 .363، صـصولیالرسائل األ. 1
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  .نکن ایجاد نفرت و بده بشارت و نگیر

ر.تنفّ  ال و بّرش  و تعّرس، ال و يّرس 
1  

 ي وجـه  صـانعی  العظمـی  اهللا آیت حضرت ،رو این از

بازنگري با که داد قرار این بر را خویش تهم در دمجد 

 فقهـی  متداول متد و روش اساس بر اسالمی، اصیل منابع

 عمـل  قابل و نآسا و سهل اسالم ، شیعه علمی يها حوزه

 از حکمـی  کـه  کجـا  هـر  در و نماید معرفی همگان به را

 نظیـر  دالیلـی  بـه  ـ   آسـان  راهکار وجود باـ  فقهی احکام

 سهولت ،باشد هگردید صادر بار، تمشقّ و سخت  احتیاط

 نمایـد  معرفـی  خود نظریه برگزیدن حاتمرج از یکی را

 و تمشـقّ  باعـث  آن بـه  عمـل  کـه  کنـد  هیـ ارا را فقهی و

ــخ ــلمان تیس ــردد مس ــان و نگ ــی امک ــار در آن معرف  کن

  .گردد فراهم ،»اسالمی اخالق مکارم«

     :فرماید ایشان می

 قـوانین  وضـع  در را مهـم  اصـل  این ارانذگقانون

 سهولت بر اسالم مبناى که باشند داشته نظر مورد

   2.خشونت و گیرى سخت بر نه ،است

  قرآن فرهنگ اساس بر مسلمان غیر به نگرش) ج

 اانسـان بـ   ،اهللا صـانعی  تفقهـی آیـ  ي  مبانی اندیشهدر 

 ،تنژاد و هر دین و با هرجنسـی  فارق از هر ،عنوان انسان
                                                   

 .237، ص4، جابن هشام سیر. 1

  .24/6/79 اندونزى، مشورتى مجلس رئیس با دیدار. 2
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آن  مفتخر به تاج کرامت و داراي حقـوقی اسـت کـه از   

  شود:  می تعبیر ،به عنوان حقوق بشر

 انسـان  کرامـت  بـر  اسالم در تانسانی حقوق بنیان

 .دنـ دانمى ربزرگوا را انسان ،قرآن و اسالم .است

 نژاد، و است استوار انسان کرامت بر حقوق بناى

 بشر حقوق در کدام هیچ جغرافیا، ، تیمل ، مذهب

   1.نیست دخیل اسالمى

از منظر ایشان آنچه که باعث گردیده فردي به دلیـل  

رفتاري عالمانه وعامدانه به  ،ی محروم گرددعقیده از حقّ

گـاه از   ،ي فقهـی ها عنوانی که در کتاب .است »کفر«نام 

  :فرماید می ایشان  .قرآنی آن فاصله گرفته  است اطالق

 بــا اعتقــادات اصــول جاحـد  و منکــر یعنــی کـافر 

 اگـر  .بـرد  نمـی  ارث مسـلم  از ،آنها به علم فرضِ

ــر از نگــوییم ــدون ،مســلمان غی  ارث هــم کــاران ب

 (ره) صـدوق  شـیخ  کـه  طور همان چون ؛برد نمی

 ارث رمــوده،ف» الفقیــه الیحضــره مــن« کتــاب در

 امــا ؛... و کفــرش بــر اســت عقــوبتی کــافر نبــردن

 غافل، و قاصر مسلمان غیر ي توده یعنی ؛ مسلم غیر

 و کرد تکلیف آنها بر توان نمی غفلتشان خاطر به

   2. ...نمود شان اخذهؤم

جرمی که تنهـا در عقیـده بـا     بی گناه و چنین افراد بی

                                                   
  .24/12/83 سوئد، لوند دانشگاه شناسى اسالم اساتید با دیدار. 1

 .780، س377، ص2ج ت قضایی،ئااستفتا. 2
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تـی خواهنـد   رامشمول تمام مقرّ ،متفاوت هستند انمسلمان

مکـارم اخـالق وضـع     بود که براساس کرامت انسـانی و 

لـذا بـه    .مـال و آبـرو   مانند حرمت جان و؛  گردیده است

بـر خـالف   ــ   نیـز  غیبت ایشـان  ،اهللا صانعی تآیي   عقیده

  فرمایند: ایشان می .جایز نیستـ ي مشهور فقیهان أر

دسـتور رحمـت، محبـت و     ،به طور قطع و یقـین 

گـویی   با جواز غیبـت و عیـب   ،نوعان لطف به هم

که نوعی ظلم اسـت، سـازگار نبـوده و بـراي آن     

دسته روایات که مـوهم ایـن حکـم اسـت، بایـد      

  1.محملی دیگر بیان کرد

 توجه ،حقوقی و فقهی ي اندیشه ارکان ترین اصلی از

 تـدوین  ي حـوزه  در مسلمان غیر انسان به اسالم نگرش به

 در همـواره  هکـ  اي لهأمسـ  ، اسـت  اجتمـاعی  حقـوق  نظام

 نیافـت  اجـازه  ها دشمنی غبار و گرد و ها جنگ کشاکش

 نشـان ــ   باید که گونه آنـ  بشري جامعه به را خود چهره

 اجتمـاع  گیـري  شکل آغازین زمان در و گذشته در .دهد

 کسانی سوي از دشمنی و مخالفت انواع دلیل به اسالمی

 خـود  منـافع  و امیـال  راه سر بر بزرگ مانعی را اسالم که

 بـا  تقابـل  بـه  عامدانـه  و عالمانه سرلجاجت از و  دیدند می

 شـکل  جبهـه  دو ،پرداختنـد  مـی  اسـالم  نوظهـور  فرهنگ

 جبهـه  دو ایـن  میـان  جنگـی  آرایشـی  همـواره  کـه  یافت
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 سـرزمین  در تـدافعی  آرایش با جبهه یک ؛داشت وجود

 آن جغرافیـایی  حـوزه  در کـه  مسـلمانان  پهناور چندان نه

 »داراالسالم« به آن از که بود رماف حکم اسالمی راتمقرّ

 در تهـاجمی  رویکـرد  بـا  دیگـر  جبهـه  و گردید می تعبیر

ــرزمینی ــه س ــرّ ک ــمنان را آن راتمق ــگ دش ــب جن  طل

 را آن کــه نمودنــد مــی تــدوین اســالمی نوپــاي فرهنــگ

 و المللـی  بـین  نگـاه  در امـروز  آیا اما ؛نامند می »دارالکفر«

 خواسـتار  اي عمده بخش که ،آن غیر و اسالم میان تقابل

 تـوان  مـی  ،هسـتند  جنجال از دور به آمیز مسالمت زندگی

 نظم در را »الکفر دار« و »االسالم دار« میان جنگی آرایش

 بـر  کـه  را احکـامی  و پذیرفت دربست صورت به جدید

 جبهــه دو میــان تقابــل در و حــوزه آن در  ثبــوت فــرض

  داد؟ سریان جا همه و همیشه به را گردیده تدوین

 مکتبـی  عنـوان  بـه  اسـالم ایـن کـه    است روشن هآنچ

 میز روي ي گزینه بهترین را صلح همواره که طلب صلح

 و کوتـاه  بیـانی  بـا  خـود  آسمانی کتاب در ،داند می خود

 بیــان را همگـانى  و عمــومى و کلـى  قـانون  یــک امعنـ  پـر 

 و صـفا  ،صـلح  نخسـتین،  اصـل  جـا  همـه  در کـه  کنـد  می

ــتى ــازش و دوس ــت، س ــْلُح  وَ ﴿ اس ــْريٌ  الصُّ ﴾َخ
ــزاع و 1  ،ن

ــر ،جــدایى و کشــمکش ــع خــالف ب  و انســان ســلیم طب

 ضـرورت  مـوارد  در جز لذا .است او بخش آرام زندگى

 بعضى آنچه خالف بر شد، لمتوس آن به نباید استثنایى و
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 ـ  بشـر  زندگى در نخستین اصل که پندارند می ها مادي از

 و اسـت  کشـمکش  و بقـا  تنـازع  ـ  جانـداران  سایر همانند

ـ  طـرز  همـین  و  گیـرد  می صورت راه این از ملتکا  رتفکّ

 هـاى  ریـزي  خـون  و هـا  جنـگ  از بسیارى سرچشمه شاید

  .است شده اخیر قرون

توجه خود به کرامت انسانی  اوج اسالم  اي که لهأمس

کسـانی نشــان داده اسـت کـه در ایــن      بـا  برخـورد  در را

انـد   جنگ به عنوان اسیر در اختیار مسلمانان قـرار گرفتـه  

 ،الب حقوق بشر دوسـتانه قه دنیاي امروز  به تازگی در ک

  : داده است  نشانبه آن توجه 

 حکـم  مـتهم  یک اسالمى فقه و شیعه فرهنگ در

ــک  روش بهتــرین بایــد یعنــى ؛دارد را اســیر ی

 انجـام  او مـورد  در هـا مهربـانى  بهتـرین  و زندگى

 فـراهم  مـتهم  بـراى  باید رفاهى شرایط تمام .شود

 در آنقــدر افــراد حقــوق المى،اســ فقــه در .باشــد

 حـق  مقـامى  هیچ که است محترم بازداشت زمان

 هاىناخن حتى مذکور، فرد رضایت بدون ندارد

 شــکنجه اینکـه  بـه  رسـد  چـه  نمایـد،  کوتـاه  را او

 فقـه  نظر از انسانى و بشرى ضد اعمال تمام .بشود

   1.است مجازات سبب و گناه حرام، شیعه،

 نــوع از فــارق ســانیان ارتباطــات در دیگــر ســویی از

 ؛اسـت  مهم بسیار »ارتباطی طرف به نگرش نوع« ارتباط،
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 یـک  بـراي  اقـدام  آغازین و قدم لیناو در که امعن این به

 برابـر  در که شخصی به که است مهم بسیار ،ثرؤم ارتباط

 فردي میان ارتباط که چرا ؛دارید نگاهی چه ایستاده شما

 ي رابطه و بیند می دیگري از برتر موضعی در را خود که

 ، اسـت  (پـایین دسـت)   دانـی  بـا  عـالی  ي رابطـه  نوع از او

 نـوع  ایـن  شـک  بی . است نهی و امر البق در درخواست

 رفتـار  طبیعـی  صـورت  به که بینانه برتر خود یتلقّ و نگاه

 یـک  بـاور  بـر  اگـر  ، دهـد  مـی  قـرار  ثیرأتـ  تحت را انسان

 صـدمات  شـود  حـاکم  مسـلمان  غیر با مواجهه در مسلمان

 وارد دیگـران  بـا  او آمیـز  صلح ي رابطه به ناپذیري جبران

 چنـین  اقتصـاد  بخـش  در : مثـال  عنوان به . ساخت خواهد

 مگر ،بود خواهد او تجارت براي بزرگی آفت اي روحیه

 و ظهور رفتارش در باور این که کند تالش همواره آنکه

 الـب ق در بخواهد اگر که است وقت آن ،نکند پیدا بروز

 ،بپـردازد  تجـارت  بـه  دیگران با مسلمان قوفّم تاجر یک

 در خـود  شـریعت  و دیانـت  گرفتن نادیده نگران همواره

 دام در شـدن  اسـیر  برخـی  قـول  بـه  و خـویش  کسب راه

 زبـانش  و دل کـه  است منافقانه و مآبانه کاسب ي روحیه

 از قبـل  تـا  اسـت  ضروري لذا .گوید می سخن چیز دو از

ـ  نـوع  و دیـدگاه  اصـالح  به ،تعامل هرگونه  یـک  از یتلقّ

 اسـالمی  ناب و صحیح فرهنگ اساس بر مسلمان غیر فرد

    :بپردازیم

إِنَّ ﴿ :نظیـر  آیـاتی  میـان  در کـه  آنـان  رسـد  مـی  نظر به
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﴾ َأْتَقاُكمْ هللاَِأْكَرَمُكْم ِعنَد ا
 و يعلو سالماإل« :مانند روایاتی و 1

»عليه يعلی ال
 امتیازات کسب و اجتماعی برتري دنبال به 2

 افـراد  دیگـر  بـر  مسـلمان  بـراي  ویـژه  حقوقی يها بهره و

 ،اند انگاشته نادیده را انسان وه ماب انسان کرامت و بشرند

ــدوین در را اي لهأمســ ــه اســالم حقــوقی نظــام ت  مســلخ ب

 براي اصلی معیار و مالك الهی انبیا تعلیم در که اند برده

 جهت در مضاعف تالش سبب و ست خدا خلق به توجه

 تحیوانیـ  درکـات  بـه  سـقوط  از انسـان  نجات و هدایت

 و توجـه  در تعادل همین آنکه جالب و .است گرفته قرار

 اصـلی  يهـا  جاذبـه  از ،بشـر  نـوع  افـراد  میان تبعیض عدم

 کـه  اسـت  محـروم  پیـروان  ي تـوده  براي پیامبران دعوت

 آنـان  اجتماعی عدالت پناه به ها تبعیض و ها رنج از خسته

 ،مکتـب  همـین  سـت ا ممکـن  چگونـه  حـال  ،شـتافتند  می

 بـا  بشـر  حقـوق  تبعیض منادي و دینی خواري ویژه منادي

   .شود دینی لعاب و رنگ

 تلفیـق  محل انسانی ارتباطات ي حوزه ،اسالم منظر از

 و فقـه  دافعه و خشکی که امعن این به .است اخالق و فقه

 از این و گردد همراه اخالق نلی و حالوت با باید حقوق

  .است سالما تغییر قابل غیر اصول

 کـه  قرآنی خردمندامه و طلب صلح محکم منطق آیا

 را اخالق لباس که کند می سفارش موسی به آن در
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 ،فرعون با گفتار در و بپوشان خویش رفتار و کالم تن بر

﴾ُقـوَال َلـُه َقـْوًال لَّيِّنًـا﴿ ؛نمـا  جـاري  زبان بر نرم سخن
 را 1

 و ودنمـ  نسـخ  متشابه آیه یک از برداشت یک با توان می

 از بسـیاري  بـا  مخـالف  کـه  اخالقـی  غیـر  ترتبخّ و غرور با

 براي مبعوث پیامبر منش و روش و روشن يها آموزه

 نمودن خوار و ذلیل به حکم ، است اخالق مکارم ترویج

 ،نمود دیگران بر مسلمان اجتماعی قتفو و مسلمانان غیر

 عالمانـه  دشـمنی  شمشیر که کسانی با برخورد در ویژه به

 و جنـگ  از دور بـه  زنـدگی  خواهـان  و  انـد  نبسته مرک به

 حقـوق  رعایـت  و صـلح  و احتـرام  با همراه و ریزي خون

    . هستند اجتماعی

 بـه  ،طبیعـی  حقـوق  باب در ما سخن که نماند ناگفته

 هـر  از پیش آن ي پایه که است آن اجتماعی بخش ویژه

 ماننــد ؛ اســت اســتوار دیگــران بــه نگــرش نــوع بــر چیـز، 

 در و آمیـز  مسـالمت  يجو در که مسلمانی غیر با برخورد

 ،نـوع  هم عنوان به احترام و حقوق رعایت و صلح کمال

ــایه ــم ،همس ــهري ه ــم ،ش ــن ه ــا و وط ــار ی ــه همک  آن ب

 حقـوق  و شـرعی  وظایف و احکام باب در نه ،نگریم می

 و ویـژه  وظایف ،بخش آن در شک بی که دینی برادران

  .است یدهگرد رمقرّ مضاعفی حقوق و خاصی تکالیف

 آن تردیـد  بـی  متعـال  خداي و خالق پیشگاه در ،آري

 از بـیش  را الهـی  تقـواي  کـه  اسـت  تر عزیز و کریم کس
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 اساس بر که باشد او فرمان به سر و نماید رعایت دیگران

 که ضعیف موري ولوـ  را اي جنبنده هیچ حق تقوا همین

 ایـن  امـا  . کـرد  نخواهـد  پایمالـ  کشد می دهان به اي دانه

 اسـباب  و اجتمـاعی  بیشـتر  يهـا  بهـره  بـه  تواند نمی تیازام

ـ  کـه  شـیفتگی  خـود  و تکبر و تفاخر ساخـالق  مهلـک  م 

   . شود ، است اجتماعی

 بــه  علــی منــانؤم امیـر  جــاودان بیــان کــه نگرشـی 

   فرمود: که آنجا زد، برآن ییدأت مهر اشتر مالک

 حکومتــت شـهروندان  بـه  نســبت را دلـت  مالـک 

 ماننـد  مبـادا  و نمـا  عطوفـت  و رحمـت  از مال ماال

 کـه  چـرا  ،باشـی  ایشـان  دریـدن  فکر به درندگان

 تـو  بـا  دیـن  در یا نیستند خارج گروه دو از ایشان

   1.برابر تو با خلقت در یا و برادرند

 فــرد هـر  کـه  آنجـایی  در رابطــه نـوع  ایـن  شـک  بـی  

 ـ  دیـن  اولیـاي  کیـد أ فارشسـ  بنـابر ـ  دارد وظیفه مسلمان

 کسـوت  در و باشـد  اسـالمی  نـاب  ي اندیشـه  براي زینت

 ظـاهر  نیـز  اسـالم  نـام  بـه  الهـی  اندیشه یک جمرو و غمبلّ

 ي حـوزه  آنکـه  بـر  عـالوه  .باشد گشا کار تواند نمی ،شود

 رعایـت  نیازمنـد  ، همسـایگی  و زیستی هم ارتباط و تعامل

 و اسـت  رضـایت  و اعتمـاد  جلب و خلق حسن و حقوق

 و دستور و بینی رترب خود و دانی به عالی نگاه و استعال با

   . ندارد اي میانه فرمان
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 از نـاگزیر  انمسـلمان  غیر با تعامل از پیش خاطر بدین

 کـه  کسـانی  انسانی جایگاه با را خویش تکلیف که آنیم

 روشـن  ،است متفاوت ما اعتقادات با آنها دینی باورهاي

 بـا  یکـی  کـه  بگیـریم  فاصـله  دیـدگاه  دو این از و نماییم

 هـیچ  بـه  کـه ــ   استکباري و غرور و آمیز تبعیض افراطی

 ،اخالق و رحمت پیامبر تعلیمات از را آن توان نمی وجه

 سخن طالبان از بیش او رفتار و منش و لقخُ شیفتگان که

 ،زبون حیوانانی را انمسلمان غیرـ     نمود استشمام بودند، او

 بردگـی  بـه  بایـد  کـه  شـمارد  مـی  تـر  پست حیوان از بلکه

 و اجبـار  بـه  یـا  خـویش  حیـات  ادامه براي و دنشو گرفته

 خویش جان ذلیالنه یا و دنده ظاهري قادتاع به تن ه اکرا

 از کـه  دیگـري  دیـدگاه  یا و دننمای حفظ ،مال دادن با را

 از ناشـی  تفـریط  بـا  و اسـت  افتـاده  زیر به بام دیگر سوي

 ،خویش خدادادي کرامت و انسانی شخصیت در کاستی

 زبـــونی و خـــاري بـــا مســـاوي را مســـلمانی و مســـلمان

 سـوي  به را خویش تمایالت و علقه ي رشته و شمارد می

 کـه  چـرا  ؛اسـت  افکنده ،دین دشمنان و ستمکار کافران

 مجمـوع  با که دارد وجود نیز سومی دیدگاه ،بین این در

 اصـول  و شـریعت  روح و مذاق و شرعی قواعد و اصول

 کرامـت  بـر  هم که است سازگارتر قرآنی نگاه و انسانی

 حکـم  عـدل  و قسط و رفتار در نیکی اصالت هم و انسان

 قدرت برابر در زبون را خویش که آنان برابر در و نموده

 جانـب  از کـافران  سـبیل  نفـی  بر ،اند باخته کفار مکنت و
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 َعـَىل  لِْلكافِرينَ  اهللاِ َجيَْعَل  َلنْ  و﴿ : که ورزد می کیدأت خداوند

.﴾َسبيالً  ْؤِمننيَ ـُاملْ 
1 

 ناتمـام  دیـدگاه  اساس بر که است تعجب بسی جاي 

 سـر  از کـه  هستیم روه ب رو دشمنی با ما نخست ،ناقص و

 گرنـه  و ایـم  شده او با تعامل به مجبور حادثه بد و ناچاري

ــلمان ــر مس ــافر از برت ــت ک ــر و اس ــلمان غی ــوانی مس  حی

 اسـت  گردیـده  ظـاهر  انسان اندام در که است خطرناك

 خـوار و  او بـا  جنـگ  به مورأم خویش شریعت در ما که

 در مـا  بـه  اسالمی شریعت که اي اجازه ؛هستیم نششمرد

 آزاري مــا بــه آنکــه از پــیش خطرنــاك حیوانــات برابــر

ــانند، ــداده برس ــت ن ــا را اس ــت کتمســ ب ــاه نادرس  و نگ

 شـرعی  ي وظیفـه  عنـوان  به کریم قرآن آیات به ناصواب

  .اند نموده قلمداد

ــه کــه جــایی تــا ــه چــون بزرگــی فقی  در حلــی عالم

ــاب ــا کت ــی يه ــی فقه ــد: م ــافر إذالل ألنّ « گوی ــر الك  أم

؛»مطلوب
  . است مطلوب امري کافران ساختن ذلیل 2

 بــا »کـافر « قرآنـی  اطالقـات  آیــا کـه  دیـد  بایـد  حـال 

 بـر  توان می آیا ؟دارد تطابق میزان چه آن فقهی اصطالح

ــون از برخــی اســاس  تمــام آن در کــه هــا برداشــت و مت

 ةملّ  الكفر« تعبیر با طرف یک در کتاب اهل مسلمانان غیر

  . است گرفته قرار اسالم مقابل در »واحده
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 بینـیم  ، مـی نگـریم  مـی  کریم نقرآ آیات به که زمانی

 اي ؛﴾َأْهَل اْلكَِتاِب يا ﴿ :مانند اي محترمانه تعبیر آن  در که

ــاب اهــل ــات در را کت ــراي خــویش خطاب  و مســیحیان ب

 ،خطـاب  آن مقابـل  در و اسـت  برده کار به ...و یهودیان

ــا اْلَكــافُِرونَ ﴿ َ  آن مقابــل در کــه کســانی بــراي را ﴾َيـا َأهيُّ

 گرفتـه  کـار  به ،اند برخواسته جنگ و دشمنی به حضرت

 تقسـیم  منؤم و کافر گروه دو به نیز را کتاب اهل .است

 خطبـه  در علی منانؤم امیر که این مانند ؛است نموده

   : که خواهد می خداوند از خود جمعه نماز

 عـن ونيصـّد  الـذين الكتاب، هلأ ةكفر بعّذ  اللهم

. ...رسلک ويكذبون آياتک وجيهدون سبيلک
1  

 موجود تعابیر و اصطالحات نباید آیادر این صورت 

 که قرآنی تعابیر اساس بر را خویش فقهی هاي کتاب در

 بن علی نظیر ؛قرآن نگر ژرف رانمفس و شارحان زبان در

    ؟ نماییم اصالح، البیطاب

 از سخن جا هر روایات و آیات این در هآنک ویژه به

 سرزنش و توبیخ و عذاب آن کنار در ،آمده کار به کفر

 بـا  کفـر  عنـوان  تقـارن  آن علت شک بی که، دارد وجود

، تجـاوزگري  و گـري  فتنه ، عداوت و ستم چون عناوینی

 و خــدا ه را از بازداشــتن ،مظلومــان آزار و شــکنی پیمــان

  .است آن مانند

 قـرآن  راهنمـایی  کمـک  بـا  که تدر این صورت اس
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بَِني َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ﴿ فرمود: که کریم ؛﴾َما ُكنَّا ُمَعذِّ
 ما« 1

 عذاب هرگز نکنیم) تمام را حجت (و نفرستیم رسولی تا

 سـاده  عقلـی  برهـان  یک انضمام تنها با و ،»نیستیم کننده

 بـه  فقـه  مختلـف  ابواب در و گرفت نتیجه چنین توان می

 عذاب، و کفر تقارن دلیل به اگر که: شد ایندپ آن لوازم

 ،کنـد  مـی  انکـار  عالمانـه  کـه  قاصـد  و عامـد  فرد به کافر

 و قاصـر  فـرد  تـوان  مـی  چگونـه  گـاه  آن گـردد  می اطالق

 قرار ترازو یک در عامد و عالم انسان با را غافل و جاهل

 رشـد  دلیـل  به تنها و اي کینه هیچ بی که را اکثریتی و داد

 بـدون  و اسـت  پایند خویش عقاید بر گاهیآ نا محیط در

 نـه  و اسـت  سـتیز  و جنـگ  در نـه  ،آزاري و دشمنی هیچ

ينِ  ِيف  ُيقاتُِلوُكمْ  َملْ  الَّذينَ ﴿ ؛مسلمانان سرزمین اشغالگر  وَ  الـدِّ

ِرُجوُكمْ  َملْ     2؛﴾ِدياِرُكم ِمنْ  ُخيْ

ــه  ــا بلکـ ــلمانان بـ ــا مسـ ــد بـ ــامالً ي دیـ ــانی کـ    انسـ

   اقلیتـی  بـا  ،کنـد  مـی  ایـت رع را آنـان  حقـوق  و نگـرد  می

 بـه  گونـاگون  هـاي  روش و نیرنـگ  و خدعـه  انواع با که

 یـک  بـا  ،یازیـذه  دسـت  مسلمانان غارت و قتل و دشمنی

   ؟!راند چوب

 بـا  مکاسـب  کتـاب  در )علیه اهللا سالم( امام که جایی

 آنـان  میان ،عتشی محورِ عدالت اصول و عقل از برداشت

   : است معتقد و شده قایل کتفکی
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 و قارص منهم ؛املسلمني كجّهال الكّفار إنّ  باجلملة، و

 و أصـوالً  التكـاليف و .رـّمقصـ منهم و الغالب، هم

 جـاهلهم، و عاملهم ؛املكّلفني مجيع بني مشرتكة فروعاً 

ــارصهم ــ و ق ــار و .رهمـّمقص ــاقبون الكّف ــىل مع  ع

 ال علـيهم احلّجـة قيـام مـع لكـن ،الفروع و األصول

 ،الفـروع عـىل معاقبني سلمنيامل كون أنّ  فكام ،مطلقاً 

 قـارصين كانوا سواء ؛عليها معاقبون أّهنم معناه ليس

 ؛بالنعـل النعـل طـابق الكّفـار كـذلك ،رينـّمقص أم

؛العدلّية أصول و العقل بحكم
1  

همانا کفـار ماننـد جـاهالن مسـلمان قاصـرند کـه       

 ،اند و تکالیف در اصـول و فـروع   گونه غالب این

نـان نیـز در اصـول و    مشترك میان همه است و آ

آن  ،فروع بر ترك تکلبـف عقـاب خواهنـد شـد    

بلکـه در صـورتی کـه     ،هم نه بـه صـورت مطلـق   

سـان کـه    ت و بیان بر آنان تمام شود و همانحج

عقاب مسلمانان بر فروع معنایش ایـن نیسـت کـه    

 ،قاصــر و مقصــر در یــک ردیــف عقــاب شــوند 

همچنین کفّار، میان کسی کـه کوتـاهی کـرده و    

است با کسی که قصـوري از او سـرزده و    رمقص

زیـرا عقـل و اصـول     ؛تفاوت اسـت  ،ر نیستقصم

  .عدل تشیع بر آن داللت دارد مذهبِ
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 بـا  برخورد مالك اگر :رسد می ذهن به که اینجاست

 شـریعت  و آسـمانی  کتـاب  صاحبان ویژه به ،مسلمان غیر

 کفـر  بـراي  عقوبـت  ــ  ارث مانند ـ  مالی حقوق سلب در

 ،مقتـول  ارث از قاتـل  نمـودن  محـروم  همانند ،باشد آنان

   است: معتقد (ره) صدوق شیخ که چنان

َام  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اهللاِ نَّ إ مَ  إِنَّ ـارِ  َعَىل  َحرَّ  ُعُقوَبـةً  اْملِـَرياَث  اْلُكفَّ

مَ  َكَام  ،بُِكْفِرِهمْ  مْ ـُهلَ     1؛لَِقْتلِهِ  ُعُقوَبةً  اْلَقاتِلِ  َعَىل  َحرَّ

 بر کافران حرام نمـوده  بري را همانا خداوند ارث

گونه که قاتـل   همان ؛آنان کفرتا کیفري باشد بر 

محـروم نمـوده    ]از میـراث  [براي کیفر قـتلش  را 

  است.

 مسـتحق  افـراد  میـان  نیـز  حکـم  ایـن  در تـوان  نمی آیا

 دلیــل بــه ســرزنش از معــاف افــراد و عقــاب و مجــازات

  ؟شد قایل تفاوت ،قصور و غفلت

 يهـا  اندیشـه  بر اسالم نیبرها و روشن منطق این اگر 

 در ممسـلّ  طـور  بـه  ،گردد حاکم دیگر تفریطی و افراطی

 ؛شـد  خواهـد  کـارگر  نیـز  قرآنـی  ظواهر از برداشت باب

 کلمـــه مـــورد در (ره) طباطبـــایی عالمـــه توجیـــه ماننـــد

 برخـی  و اسـت  آمده »کوچکی« ايمعن به که »صاغرون«

ــه را آن ــ ب ــر ،اذالل ايمعن ــوهین، تحقی ــر تمســخر و ت  غی

 جزیــه اســالمی حکومــت بــه کــه کتــابی اهــل لمانانمســ

    اند: کرده امعن ،پردازند می
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 اوصاف از بحث مورد ي آیه صدر در آنچه زا

 زمجـو  و حکمـت  عنوانه ب کتاب اهل گانه سه

 بـا  بایـد  کـه  ایـن  از و شـده،  ذکـر  ایشان با قتال

 که آید مى بر چنین بپردازند، جزیه تذلّ کمال

 تسنّ برابر در شانخضوع ایشان ذلت از منظور

 عادلـه  حکومـت  برابـر  در شان تسلیم و اسالمى

 سایر مانند که است این مقصود و  است جامعه

ــر در تواننــد نمــى جوامــع  اســالمى جامعــه براب

 در آزادانـه  و کننـد  اندام  عرض و آرایى صف

 بـه  خـود  هـوس  و اهـو  و خرافـى  عقاید انتشار

 فسدم و فاسد اعمال و عقاید و بپردازند فعالیت

 بـا  باید بلکه دهند، رواج را خود بشرى جامعه

 و خاضع قانون برابر در ،جزیه دستى دو تقدیم

 در دارد ظهـور  شـریفه  آیـه  پـس  .باشند فروتن

 مـذکور  معنـاى  »ایشان صغار « از منظور که این

 اسـالم  زمامداران یا و مسلمین که این نه است،

 ار آنها یا و نموده احترامى بى و توهین آنان به

 وقـار  و سـکینت  با معنا این زیرا ؛کنند مسخره

 از بعضــى چنــد هــر نیســت، ســازگار اســالمى

1.اند کرده معنا بدان را آیه ،رینمفس  

 اکرم رسول سیره و قرآن منطق رسد می نظر به

 و مسـلمان  میـان  برخـورد  در ،اعتـدال  بـا  دینِ مذاقو 
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 و کـرده  برقـرار  مسـاوات  انسـانی  لحاظ از مسلمان غیر

 و مسـلمان  غیـر  بـر  مسـلمان  جانـب  از استکبار ونهگ هر

 مسلمان غیر جانب از آزار و نفوذ راه و سبیل گونه هر

 ایـن  بـا  اگـر  .است نموده مسدود را مسلمان بر کافر و

ــه اســالم منطــق ــه ،بنگــریم احکــام ب  رســد مــی نظــر ب

 بـــر مبتنـــی فقهـــی اجتهـــادات از بخشـــی نـــاگزیریم

 اشـاره  آن بـه  فقهی کتب در که را دیگر هاي گرایش

 عنـوان  به که دهیم قرار مجدد بازنگري مورد گردیده

 مسایل در »سبیل نفی « ي قاعده صغریات در تنها نمونه

 در زیـرا  ؛بـود  خـواهیم  يجد کنکاش نیازمند فراوانی

 برخـی  نگـاه  در کـه  »سـبیل  نفـی « ي قاعـده  کـه  جایی

 بـه  نـاظر ـ  (سالم اهللا علیه)امام حضرت  مانندـ  نفقیها

 اسـالمی  جامعـه  فکري سازي ساختار و کلی مايدورن

 جامعه یپویای و كتحرّ براي سیاست منزله به و است

 اي قاعــده بــه فقــه مختلــف ابــواب در ،اســت اســالمی

 ايه بخش در فقیهان کتب در و شده تبدیل استنباطی

 :مباحـث  ماننـد  ؛اسـت  شده گرفته بهره آن از مختلف

 ،کـافر  بـه  نمسـلما  ي بـرده  فـروش  ،کـافر  به قرآن بیع

 ، مسلمان و کافر میان شفعه اخذ ،ارکفّ به سالح فروش

 بحـث  ،کافران با ازدواج ، کافر و مسلمان میان توارث

ــر ــراي مســلمان شــدن اجی ــت ،کــافر ب ــر کــافر والی  ب

ــلمان ــانت ،مس ــتی و حض ــافر سرپرس ــر ک ــودك ب  ک

  .مسلمان از کافر وکالت ، مسلمان
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 و مـوازین  اساس بر اجتهاد از استمداد با نو نگاه این 

 بخش در شگرف لیتحو تواند می فقهی متداول متدهاي

 کـه  گونه همان . نماید ایجاد اسالم سیاسی و الملل بین فقه

 العظمــــی اهللا آیــــت ســــوي از فتــــوا صــــدور باعــــث

 و قاصـر  مسـلمان  غیر و مسلمان برابري به )مدظلّه( صانعی

 و »تــوارث« وجــود و »قصــاص« و »دیــه« در رمقصــ غیــر

 خون دانستن نابرابر دالیل و است گردیده »تناکح جواز«

 فـرض  بـر ــ   را تنـاکح  و تـوارث  جواز عدم و بها خون و

 در کـه  اسـت  دانسـته  کـافر  بـه  مختصـ  تصح و ثبوت

 عالمـاً  شـودکه  می اطالق فردي به ،آن قرآنی استعماالت

ــداً و ــه عام ــد ب ــار و جه ــت انک ــتیز و حقیق ــا س ــالم ب  اس

    .پردازد می

هــت آشــنایی هرچــه بیشــتر خواننــدگان  در پایــان ج

اهللا صـانعی را   تروش استنباطی حضـرت آیـ   اي از نمونه

نماییم که بر اساس متـد رایـج فقهـی     می در ذیل مشاهده

با تکیه بر قرآن کریم که سند  ،هاي علمی شیعه در حوزه

 برابـرى قانون اساسی اسالم است،  ي به منزله باالدستی و

 در حق مقابله به مثـل ـ دین   هر با جنس و هر ازـ  همگان

 ؛نماید که سایر دالیـل  اي توجیه می را به گونه (قصاص)

اعم از برخی روایات و اجماعات ادعایی بـه دلیـل قـرار    

 اصول عقلی مستند به آن و گرفتن در برابر قرآن کریم و

 از گردونه اعتبار و استناد خارج ، روح کلی حاکم بر آن

ایشـان از سـایر    يآرا امتیـاز اي که وجه  شیوه ؛ گردند می
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متفکرانی نظیر اسـتاد عالمـه شـهید مطهـري      اندیشان و نو

اسـالمی   چرا که در آن بر  حفظ موازین فقهـی و  ؛است

فقه جواهري  (سالم اهللا علیه)  به تعبیر امام خمینی رایج و

   :اهتمام گردیده است

 غیـر مسـلمان در خـون و    برابري  مسـلمان و . 1

  بها   خون

 بایـد  مسـلمان،  غیـر  و مسـلمان  میان صاصِق بحث در

  : کرد توجه موضوع دو به

  مسلمان؛ توسط مسلمان غیر کشتن .1

  ؛مسلمان غیر توسط مسلمان کشتن. 2

  مسلمان توسط غیرمسلمان کشتن الف)

 غیرمسـلمانى  مسلمان، اگر که معتقدند فقیهان مشهور

 دیــه بایــد تنهــا و شــود نمــی قصــاص رســاند، قتــل بــه را

 جــواهر صـاحب  .بپـردازد  اش خــانواده بـه  را نغیرمسـلما 

  :نویسد مى

 بلکـه  نیـافتم،  ییاعتنـا  قابـل  خالف مسأله این در

   1.دارد داللت آن بر منقول و لمحص اجماع

 کتـاب  در صدوق شیخ ،شیعى فقیهان از مخالف تنها

  : است گفته وى .است المقنع

 کنـد،  قطـع  را معاهـد  کـافر  دسـت  مسـلمانى  اگر
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 تفاضـل  و کننـد  قصـاص  تواننـد  ىم کافر خانواده

 خــذأ دیــه اینکــه یــا و بپردازنــد مســلم بــه را دیــه

    1.کنند

 الفقیــه یحضــره ال مــن کتــاب در صــدوق شــیخ البتــه

 برسـاند،  قتـل  بـه  را ذمـى  کـافر  که مسلمانى :دارد عقیده

 نیست، قصاص باب از کشتن این ولى شد، خواهد کشته

 عاهـداتى م در المسـلمین  امـام  بـا  مخالفـت  جهت به بلکه

ــت ــه اس ــه ک ــا ب ــانده امض ــت رس ــن در وى .اس ــاب ای  ب

  :نویسد مى

 از یکى و ورزد مخالفت امام با که کس آن کیفر

 بـه  نـه  اسـت؛  قتـل  رسـاند، ب قتـل  به اًعمد را کفار

 مخالفت خاطر به بلکه کافر، خون حرمت جهت

    2.المسلمین امام با

   جنیــــد ابــــن چــــون ؛فقیهــــان برخــــى همچنــــین

 کشـتن  مسـلمانى  اگـر  کـه  انـد  داده افتـو  حلبى و اسکافی

 بـه  نـه  شود، می کشته کیفر عنوان به کند، تکرار را کفار

  .قصاص عنوان

 در صـدوق  شـیخ  نیـز  و فقیـه  دو ایـن  رأى رو، این از

 در مخـالف  عنـوان  به نباید را الفقیه یحضره ال من کتاب

 در صـدوق  شـیخ  مخـالف،  تنها و کرد ىتلقّ مشهور برابر

  .است المقنع کتاب
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  غیرمسلمان توسط مسلمان کشتن ب)

ــان مشــهور ــر فقیه ــن ب ــده ای ــد عقی    کــافر اگــر کــه ان

ــ ــلمانى ،ىذمـ ــد روى از را مسـ ــه عمـ ــل بـ ــاند،ب قتـ    رسـ

ــوالش و او ــار در امـ ــانواده اختیـ ــلمان مقتـــولِ ي خـ    مسـ

 او یـا  رسـانند ب قتل به را وى رندمخی وآنان گیرند مى قرار

  .کنند خود برده را

   :گوید مى جواهر صاحب

 ســید و اســت مشــهور شــیعیان میــان مطلــب ایــن

 بـر  حلى عالمه و اول شهید ادریس، ابن مرتضى،

   1.اند کرده اجماع دعوى آن

  برابري قصاص در آیات قرآن. 2

 داللـت  قصـاص  برابـرى  بـر  قرآنى آیات از دسته دو

 شـرح  به سپس وذکر نموده  را آیات این نخست، .دارند

ــین و ــت چگــونگى و تبی ــر اهــآن دالل ــرى ب  قصــاص براب

  .پردازیم مى

  خاص آیات  )الف

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ﴿ َ َعَلْيُكُم اْلِقَصـاُص ِيف اْلَقـْتَىل  ُكتَِب َيا َأهيُّ

رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفـَي ـُرُّ بِاْحل ـُاْحل 

َباٌع بِاملْ  ٌء َفاتِّ َداء إَِلْيِه بِإِْحَسـاٍن ْعُروِف َوأَ ـََلُه ِمْن َأِخيِه َيشْ

ٌة َفَمِن اْعَتـَدى َبْعـَد َذلِـَك  ُكْم َوَرْمحَ بِّ ن رَّ ِفيٌف مِّ َذلَِك َختْ
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؛﴾َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ 
1    

ــه کســـانى اى ــان کـ ــد، آورده ایمـ ــاره ایـ  ي دربـ

 آزاد، شده؛ رمقرّ قصاص]   حقّ[ شما بر کشتگان،

 .زن عوض زن، و بنده عوض بنده، و آزاد عوض

 یعنـى [  اش ]دینـى [ برادر جانب از که سک هر و

ــى ــول ول ــزى ،]مقت ــق از[ چی ــاص ح ــه ]قص  او ب

 بـه  ] مقتـول  ولـى  گذشت از باید [ شود، گذشت

 احسـان،  ]رعایـت [ با و کند پیروى پسندیده طور

 و تخفیف ،]حکم[ این .بپردازد او به ] را بها خون[

 بعد کس، هر پس .شماست پروردگار از رحمتى

 دردنـاك  عذابى را وى درگذرد، زهاندا از آن از

  .است

َوَلُكْم ِيف اْلِقَصـاِص َحَيـاٌة َيـْا ُأوِيلْ األَْلَبـاِب َلَعلَُّكـْم ﴿

    2؛﴾َتتَُّقونَ 

 زنــدگانى ،قصــاص در را شــما خردمنــدان، اى و

  .گرایید تقوا به که باشد است،

 بِـاْلَعْنيِ َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْنيَ ﴿

ــنِّ  ــنَّ بِالسِّ َواألَنــَف بِــاألَنِف َواألُُذَن بِــاألُُذِن َوالسِّ

اَرٌة لَُّه َوَمـن ـَُواْجل  َق بِِه َفُهَو َكفَّ ُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ

ْ َحيُْكم بَِام أنَزَل ا     3؛﴾ َفُأْوَلـئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ هللاُملَّ

                                                   
 .178 آیه بقره،. 1

 .179 آیه بقره،. 2

 .45 آیه مائده،. 3



  3اندیشه  ■  72

 در جـان  هکـ  کـردیم  رمقرّ آنان بر ]تورات[ در و

 در بینـى  و چشـم،  مقابـل  در چشم و جان، مقابل

 در دنـدان  و گـوش،  برابر در گوش و بینى، برابر

 ]ترتیب همان به نیز [ ها زخم و است؛ دندان برابر

 ]قصـــاص[ آن از کـــه هـــر و .دارنـــد قصاصـــى

 خواهـد  او ]گناهـان [ کفـاره  آن، پـس  درگذرد،

 نـازل  خـدا  چـه  آن موجـب  بـه  کـه  کسانى و .بود

  .اند ستمگران خود آنان اند، نکرده داورى کرده

َم ا﴿ بِاَحلقِّ َوَمـن ُقتِـَل   إِالَّ هللاَُوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ـف يفِّ اْلَقْتـِل  َولِيِِّه ُسْلَطاًنا َفَال ُيْرسِ
َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لِ

ُه َكاَن َمنُْصوًرا     1؛﴾إِنَّ

 بـه  جـز  است، ردهک حرام خداوند که را نفسى و

 بـه  شـود،  کشـته  مظلـوم  کـس  هر و .مکشید حقّ

 در نبایـد  ] او [ پس .ایم داده قدرتى وى سرپرست

 ] شــرع طـرف  از [ او زیـرا  کنــد؛ روى زیـاده  قتـل 

  .است شده یارى

  عام آیات  )ب 

ْثُلَها َفَمـْن َعَفـا َوَأْصـَلَح َفـَأْجُرُه ﴿ َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

ُه َال ُحيِبُّ الظَّاملِِنيَ  هللاَِعَىل ا ؛﴾إِنَّ
2   

 کـه  هـر  پس .است بدى آن، مانند بدى، جزاى و
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 ي عهـده  به او پاداش کند، نیکوکارى و درگذرد

ــت ــه .خداس ــتى ب ــتمگران او راس ــت را س  دوس

  .دارد نمى

ــن ﴿ ــ َبْعــَد ُظْلِمــِه َفُأْوَلئِــَك َمــا َعَلــْيِهم مِّ ــِن انَتَرصَ َوَملَ

؛﴾َسبِيلٍ 
1    

 و[ جوید یارى خود ]دیدنِ[ ستم زا پس که هر و

  .نیست ایشان بر ]نکوهشى[ راه ،]گیرد انتقام

ُتْم ﴿ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم بِِه َوَلئِن َصـَربْ

ابِرينَ ـُهلَ  ؛﴾َو َخْريٌ لِّلصَّ
2   

 مــورد کــه گونــه همــان کردیــد، عقوبــت اگــر و

 عقوبـت  بـه  ]ار متجـاوز [ ایـد،  گرفته قرار عقوبت

 شکیبایان براى آن البته کنید، صبر اگر و رسانید،

  .است بهتر

ْهُر اْحل ﴿ ْهِر اْحل ـَالشَّ ُرَماُت ِقَصـاٌص ـَُراِم َواْحل ـََراُم بِالشَّ

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتـُدوْا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا اْعَتـَدى 

ُقوْا ا    3؛﴾تَِّقنيَ ـُ َمَع املْ هللاَا  َواْعَلُموْا َأنَّ هللاََعَلْيُكْم َواتَّ

 قـرار  حـرام  هـاى  مـاه  مقابـل  در را حـرام  هـاى  ماه

 هـر  پس .دارد قصاص ها حرمت ]هتک[ و دهید،

 شـما  بـر  کـه  گونه همان کرد، تعدى شما بر کس

 پـروا  خـدا  از و کنیـد  تعـدى  او بـر  کـرده،  تعدى
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  .است گان پیش تقوا با خدا که بدانید و بدارید

   دارد اطــالق آیــات ایــن کــه اســت ایــن مــا مــدعاى

   بـــرده مـــرد، و زن میـــان برابـــرى بـــر صـــراحت، بـــا و

ــلمان آزاد، و ــافر و مس ــت ک ــى دالل ــد؛ م ــان کن ــه چن    ک

   اطـالق  ایـن  .دارد اطـالق  نـژاد  و رنـگ  ت،ملیـ  به نسبت

 گیـرى  جهـت  و شـریعت  مـذاق  با داللت، در صراحت و

   ،هــا انســان برابــرى و مســاوات در تســنّ و کتــاب کلــى

  .گردد مى تأیید

 حــوا و آدم فرزنــدان را آدمیــان ي همــه کــریم قــرآن

 میـان  انسـانى  اسـتعدادهاى  و آفـرینش  مبدأ در و داند مى

  : اردذگ نمى فرقى آنان

ْفـٍس ﴿ ـن نَّ ُكُم الَّـِذي َخَلَقُكـم مِّ ُقوْا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ َيا َأهيُّ

َام ِرَجـاالً َكثِـًريا ثَّ ِمـنْهُ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبـ

؛﴾َونَِساء
1   

 نفــس از را شــما کــه پروردگارتــان از مــردم، اى

 از و آفرید، او از ]نیز[ را جفتش و آفرید واحدى

 پـروا  کرد، پراکنده بسیارى زنان و مردان دو، آن

 همـدیگر  از او ]نـام [ بـه  کـه  خـدایى  از و دارید؛

  .نمایید پروا کنید، مى درخواست

 بــر تقــوا را آدمیــان برتـرى  مایــه ،دیگــر اى آیـه  در و

  :شمرد مى

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ﴿ ا َخَلْقنَاُكم مِّ ا النَّاُس إِنَّ َ َيا َأهيُّ
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ـــَد ا ـــَرَمُكْم ِعن ـــاَرُفوا إِنَّ َأْك ـــَل لَِتَع ـــُعوًبا َوَقَبائِ  هللاُِش

؛﴾َأْتَقاُكمْ 
1   

 شما و آفریدیم، زن و مرد از را شما ما مردم، اى

 یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و لتم ملت را

 حقیقــت،  در .کنیــد حاصــل متقابــل شناســایى

 پرهیزگـــارترین خـــدا نـــزد شـــما ارجمنـــدترین

  .شماست

 رسـول کـه   کرد اشاره ها روایت این به توان مى نیز و

  : فرمود خدا

 كّلكـم واحـد، أباكم وإنّ  واحد، رّبكم إنّ  النّاس اأّهي 

 أتقـاكم، عنـداهللا أكـرمكم إنّ  تـراب، من وآدم آلدم،

   2بالتقوى؛ ّال إ فضل يعجم عىل لعريبّ  وليس

 است، یکى پروردگارتان که راستى به مردم، اى

 هسـتید  آدم فرزند شما ي همه .است یکى پدرتان

 ارجمنـدترین  که راستى به .است خاك از آدم و

 هـیچ  .شماسـت  پرهیزگـارترین  خداوند، نزد شما

ــه جــز یســت،ن برتــرى عــرب غیــر بــر را عربــى  ب

  .پرهیزگارى

  : فرمود خدا رسولهمچنین 

النّاس سواء كأسنان املشط؛
3  

                                                   
 .13 آیه حجرات،. 1

 .13 ح ،350 ص ،76 ج نوار،بحاراأل ؛34 ص العقول، تحف. 2

3 .108 ح ،215ص ،78ج نوار،بحاراألو  ؛24882 ح ،38 ص ،9ج ال،کنزالعم. 
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  .برابرند شانه هاى دندانه مانند مردم

  :فرمود خدا رسول نیز و

 قرشـيهم و أسـودهم و أبيضـهم كّلهـم اليوم فالنّاس

 اهللا خلقـه آدم نّ أ و آدم، مـن وعجميهم وعربيهم

 القيامة يوم عّزوجّل  اهللا إىل النّاس أحّب  إنّ  و طني من

وأتقاهم؛ له أطوعهم
1   

ــروز ــامى ام ــردم تم ــو در[ م ــین پرت ــالم آی    ،]اس

 زاده آدم از عجـم  و عرب و قرشى سیاه، و سفید

ــده ــد ش ــه و ان ــتى ب ــه راس ــد ک    از را آدم خداون

 نـزد  مـردم  تـرینِ  داشـتنى  دوسـت  و آفرید؛ خاك

 و تــرین مطیــع قیامــت، روز در وجــلّعزّ خداونــد

  .هاستنآ پارساترین

  :فرمود خدا رسول نیز و

 املشـط، أسـنان مثـل هـذا يومنـا إىل آدم من النّاس إنّ 

 األسـود عىل لألمحر وال ّي،العجم عىل للعريبّ  الفضل

بالتقوى؛ إّال 
2   

 از مـا،  روزگـار  این تا مردم، ي همه که راستى به

 عـرب  شـانه؛  هاى دندانه مانند ؛]برابرند و [ اند آدم

 فضـیلتى  سـیاه  بـر  را گونه خسر و عرب غیر بر را

  .پارسایى سایه در مگر نیست،

  : فرمود على امام نیز و

                                                   
 .89 ح ،118 ص ،22 ج نوار،بحاراأل. 1

 .64 ح ،348 ص ،22بحاراألنوار، ج. 2
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النّاس إىل آدم رشع سواء؛
1  

  .برابرند همه ،آدم تا مردمان 

 هـاى  روایات و آیات با که ـ آیات این آنکه خالصه

 قصـاص  در هـا  انسـان  برابـرى  بـر  ــ  شـوند  مى تأیید دیگر

  .تابند برنمى را ىنابرابر گونه هیچ و دارند، داللت

 مطـرح  اسـت  ممکـن  شبهه دو استدالل، این برابر در

  : پردازیم مى دو آن نقد و بررسى به اینک که گردد،

 آیه( قصاص نمتضم آیات شود گفته است ممکن .1

 گونـه  هـیچ   انتصار آیه نیز و) نخست گروه از دوم و اول

 یـاد  طوایف در قصاص برابرى به نسبت شمولى و اطالق

 داللـت  قصـاص  اصـل  بـر  آیـات  ایـن  زیـرا  ندارند؛ شده

 وجــود بــا قصــاص زمــان، آن در کــه رو آن از و دارنــد

 ایـن  بـود،  صـادق  آزاد، و بـرده  و مرد و زن میان تفاوت

  .باشند همان دمؤی توانند مى نیز آیات

 در برابـرى  تـوان  نمـى  آیـات  ایـن  از دیگـر،  تعبیـر  به

 اصـل  بـر  آیـات  ایـن  کـه  چرا آورد؛ دست به را قصاص

 در نــابرابرى  زمــان، آن در و دارنــد،  داللــت قصــاص

 عـین  در و بـوده  رایـج  آزاد و بـرده  و زن و مـرد  قصاص

  .گفتند مى قصاص آن به حال

  :  گفت باید ایراد، این به پاسخ در

ْثُلَهـا﴿ آیـه  مثل دیگر آیات ؛اوالً ﴾َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ
2  

                                                   
 .119 ح ،57 ص ،75 ج نوار،بحاراأل. 1

 .40 آیه شورى،. 2
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﴾سِ بِــالنَّفْ  آلــنَّْفَس  َأنَّ ﴿ نیـز  و
 تفــاوت عــدم و برابــرى بـر   1

  .کنند مى کفایت استدالل براى و دارند داللت

ــ ــا قصــاص صــدق ؛اًثانی ــابرابرى وجــود ب ــان در ن  می

 هبود آنان باطل باورهاى و عقاید بر مبتنى جاهل، مردمان

 عـدم  و برابـرى  بـه  اش اصـلى  فطـرت  بـا  انسـانى  عرف و

ــاوت ــاد ،تف ــس .دارد اعتق ــدق پ ــاص ص ــزد قص ــان ن  آن

 و حـق  بـر  کـه  ــ  قرآنـى  آیـات  صـدق  مـالك  واندت نمى

  .باشد ـ است مبتنى حقیقت

 و ادراك و شــعور بــر کــه ـــ مــا زمــان عــرف ؛اًثالثــ

 بــه را قصــاص ـــ اســت مبتنــى هــا انســان بــاالى فرهنــگ

 مـالك  این و بیند مى طوایف ي همه شامل برابر، صورت

  .است قرآنى آیات صدق

ـ     گـردد  مترتـب  عنـاوین  بـر  احکـام  که جا آن ؛اًرابع

 ،اسـت  عنـوان  صـدق  داللـت،  مـالك  ـ  آیـات  این مانند

 نـزول  از پـس  هـاى  دوره در آن مصادیق از برخى گرچه

 مترتـب  خـارجى  مصادیق بر احکام اگر بلى .گیرد شکل

 جعـل  زمـان  هـاى  مصـداق  همـان  داللـت،  مالك گردد،

  .است حکم

ــراد دومــین .2 ــه کــه اســت آن ای ــْيُكُم ﴿ آی ــَب َعَل ُكتِ

 اخـتالف  بر 2﴾رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبدِ ـُرُّ بِاْحل ـُ اْلَقْتَىل اْحل اْلِقَصاُص ِيف 

 چنـین  آیه معناى و دارد داللت طوایف این در تفاوت و

                                                   
 .45 آیه مائده،. 1

 .178 آیه بقره،. 2
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 مـرد  بـرده،  برابـر  در برده و آزاد برابر در آزاد :که است

 آیـه  این .شود مى قصاص ،زن برابر در زن و مرد برابر در

 و اطـالق  تواند مى ت،اس نابرابرى در صریح که رو آن از

  .سازد دمقی نیز را آیات دیگر شمول

 بـر  نیـز  آیـه  ایـن  :کـه  اسـت  چنـین  ایـراد  این پاسخ

 یعنـى  دارد؛ داللـت  گـروه،  سه این در برابرى و مساوات

 ؛شـود  اجـرا  قاتـل  بـر  بایـد  قصـاص  و برابرنـد  هم با ینهاا

 مطلـب  توضـیح  .باشـد  کـه  هـر  مقتـول  نیـز  و باشد هرکه

  : است چنین

 باید تنها قصاص که است مطلب این بر ناظر آیه این

 انسـانِ  اگـر  مثَـل،  در دیگـرى؛  نـه  و گـردد  اجـرا  قاتل بر

ــانِ آزادى، ــرى آزاد انس ــت، را دیگ ــود کش ــد او خ  بای

 :شـود  گفتـه  کـه  توجیه این با وى؛ برده نه شود، قصاص

 رتبـه  در کـه  ــ  قاتل برده باید و است برتر مقتول از قاتل

   .شود قصاص جایش به ـ تاس مقتول اجتماعى

 قاتـل  خـود  بایـد  کشـت،  را اى برده ،اى برده اگر یا و

 بـا  چـون  قاتـل  ي بـرده  این که نشود گفته و شود قصاص

 آزادى انسـانِ  بایـد  دارد، ارتباط باالترى اجتماعى گروه

  .کرد قصاص او جاى به دست فرو طبقه از را

 قصـاص  بایـد  او خـود  کشـت،  را زنى زنى، اگر یا و

 ایـن  کـه  اسـتدالل  ایـن  با زن؛ آن جاى به مردى نه د،شو

 نیسـت،  مقتول رتبه در و است اشراف طبقه به وابسته زن

 او جــاى بـه  را مــردى بایـد  پــس ؛اسـت  برتــر او از بلکـه 
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  .باشد مقتول رتبه و ردیف در که کرد قصاص

 نـابرابرى  و تفـاوت  بـر  تنها نه آیه این توضیح، این با

 تأکیـد  هـا  تفـاوت  رفـع  و ابـرى بر بـر  بلکـه  ندارد، داللت

  .کند  مى

 گونـه  دو را آیـه  ایـن  شـده،  یـاد  مطلـب  بـه  توجـه  با

 و تفــاوت تفســیر، یــک پایــه بــر کــرد؛ تفســیر تــوان مــى

 تفسـیر  پایـه  بـر  و رسـد  مـى  اثبـات  به قصاص در نابرابرى

 رو آن از .شـود  مى استفاده آیه از برابرى و تساوى دیگر،

 ناسـازگار  شـریعت  اقمـذ  و آیـات  سایر با اول تفسیر که

 پیـام  و لسان که ، شود مى هادلّ دیگر تقیید مستلزم و است

 اسـت  تـر  روشن ،تفسیر دومینپس  ،دارد ابا تقیید از آنها

 بـا  دوم تفسیر دیگر، سوى از .گیرد قرار مبنا همان باید و

 در آیـه  ایـن  نـزول  شأن .است سازگار نیز آیه نزول شأن

  : است شده یانب گونه این البیان مجمع تفسیر

 کـه  شـد  نـازل  عرب از قبیله دو ي درباره آیه این

 طایفه هاى زن آنان .بود برترى دیگرى بر را یکى

 .آوردنـد  مـى  در ازدواج بـه  مهریـه  بدون را خود

   اى بــرده اگـر  کـه  کردنـد  یــاد سـوگند  قبیلـه  ایـن 

 آنـان  از آزادىفرد  ،برابرش در شود، کشته ما از

ــ برابــر در کشــیم؛ مــى را    مــردى مــا قبیلــه از ىزن

   قبیلــه از مــردى برابــر در و کشــیم مــى را آنــان از

 هـاى  جراحـت  و کشـیم،  مـى  را آنان از مرد دو ما

ــه ــر دو را خــود قبیل ــان هــاى جراحــت براب ــه آن  ب
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 و آمــد اســالم کــه ایــن تــا .آوردنــد مــى حســاب

    1.کرد نازل را آیه این خداوند

   2.است آمده نیز دیگر تفاسیر در مطلب این

 ندارد، ظهورى دوم تفسیر در آیه این شود گفته گرا

 هاى آیه اطالق و است احتمال مورد الاقل که گفت باید

  .است ثابت دیگر

 مـرد  :معتقدنـد  عامه فقیهان که اینجاست جالب نکته

 اضـافه  چیـزى  نیست الزم و شود مى قصاص زن برابر در

 ابـن  و علـى  امـام  از را نظریه این آنان .شود پرداخت

 کـه  گونـه  همـان  ،حـال  عـین  در 3.انـد  کـرده  نقـل  ودمسع

 بـه  ،مشـهور  نظریـه  رد ضـمن  صـانعى  اللّـه  آیت آوردیم

 »قصـاص  در مسـلمان  غیـر  و مسـلمان  ،مرد و زن تساوى«

  : دارد تأکید و داشته اعتقاد

 باشـد؛  مـى  مستفیضـه  اخبـار  مشـهور،  دلیل ترین عمده

 از کـه  نایـ  با آنها به استدالل و روایات این بر تکیه لیکن

 ممنـوع  بلکـه  مشـکل  باشـد،  مى تمام داللى و سندى نظر

 و عقـل ، تسـنّ  ،کتـاب  بـا  مخـالف  اخبار این زیرا ؛است

 تحجیـ  عـدم  و باشـند؛  مـى  اسـالم  ممسلّ اصول و قواعد

 از یکـى  زیـرا  ؛اسـت  تر روشن خورشید از اخبارى چنین

 بـا  آن مخالفـت  عـدم  حـدیث،  تحجی در قطعى شرایط

                                                   
 .264 ص ،1 ج البیان، مجمع. 1

 .671 ص البیان، زبدو  ؛221 ص ،1 ج اف،الکشّ: مانند. 2

 .172، ص 1حکام القرآن، جأ. 3
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 داللت زیادى روایات شرط این بر و است تسنّ و کتاب

 در مـرد  قصـاص  بودن مشروط به مربوط اخبار 1. ...دارد

 دارد مخالفـت  بسیارى آیات با ،دیه فاضل رد به زن برابر

  :کرد مراجعه زیر آیات به توان مى جمله آن از که

َك ِصْدًقا َوَعْدالً ﴿ ـ 1 َّْت َكلَِمُت َربِّ    2.﴾َوَمت

.﴾ َيُقصُّ اْحلقَّ َوُهَو َخْريُ اْلَفاِصلِنيَ هللاِ ْكُم إِالَّ إِِن اُحل ﴿ ـ 2
3   

ٍم لِّْلَعبِيدِ ﴿ ـ 3 َك بَِظالَّ .﴾َوَما َربُّ
4    

 ایـن  کـه  نیسـت  شکى ،روایات و آیات این وجود با

 .است ظلم مصادیق از سنّت و قرآن منطق نظر از تفاوت

 حکـم  ایـن  بـه  ملتفـت  وقتـى  هـم  عقال و عرف عالوه به

 ظلـم  مصـادیق  از مسـأله  ایـن  کـه  این در شکّى شوند، مى

 خداوند که کند مى خطور آنها ذهن به و کنند نمى است

 تحقیـر  و تفـاوت  سـبب  کـه  حکمـى  چنین چگونه متعال

 مــردان ارزش نصــف آنهــا ارزش کـه  ایــن و اســت زنـان 

 ایـن  طـرح  نفـس  در بلکه ،است نموده صادر را باشد مى

ــاره  ایــن در شــبهه وجــود و ســئوال ــه هــافق اهتمــام و ب  ب

 بـه  فقهـا  تسـلیم  به روشنى دلیل آن، توجیه و گویى پاسخ

                                                   
از  123ـ   110، ص 27وسائل الشـیعه، ج  و  ؛69ص  ، 1ی، جفنک: الکا. 1

 ابواب صفات قاضی.

 ».و کالم خداوند تو تماماً راستی و عدالت است« ؛ 115 آیه انعام،. 2

کـه بـه حـق      فرمان به جز از ناحیه خـدا نخواهـد بـود،   «   ؛57 آیه انعام،. 3

 ».دهد و او بهترین حکم فرمایان است دستور می

4 .و خداوند هیچ بر بندگان ستم نخواهد کرد «؛ 46 آیه ت،لفص.« 
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    .باشد مى گزارى تفاوت این در ظلم وجود

 است متعال خداوندي  گفته این آیات، از دیگر یکى

  :  فرماید مى که

َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْنيَ بِـاْلَعْنيِ ﴿

ــنِّ  َواألَنــَف بِــاألَنِف  ــنَّ بِالسِّ َواألُُذَن بِــاألُُذِن َوالسِّ

؛﴾ُروَح ِقَصاٌص ـَُواْجل 
1  

حکـم کـردیم کـه     ]تورات بر بنی اسرائیلدر [و 

نفس را در مقابل نفس قصاص کنیـد و چشـم را   

چشم و بینی را بـه بینـی و گـوش را بـه     مقابل  در

ــدان، و هــر زخمــی را    ــه دن ــدان را ب گــوش و دن

  قصاص خواهد بود.

 استناد مورد اخبار مخالفت ،شود مى مالحظه که چنان

 نیـازى  که است واضح اى گونه به آیه این با فقها مشهور

 رد بـا  زن برابر در مرد قصاص ،بنابراین .ندارد توضیح به

 از بلکـه  نیسـت،  نفـس  بـه  نفـس  مصـادیق  از دیـه  نصـف 

   .است دیه پرداخت شرط به ،نفس به نفس مصادیق

 مطلب این بر آیه این :که گفت توان مى دیگر بیان به

 خـون  از تـر  رنگـین  انسـانى  هیچ خون که کند مى داللت

 بـه  زن دم اولیـاى  نمـودن  ملـزم  لـذا  نیسـت؛  دیگـر  انسان

 فتـاوا  و اخبـار  مفـاد  که قاتل ورثه به دیه نصف پرداخت

  .است آیه این با مغایر و مخالف باشد، مى
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 در برابـرى  نـه  قصـاص،  مسأله در آنکه سخن حاصل

در برابرى نه و است الزم) بودن ومرد بودن زن( تجنسی 

 که دارد اقتضا قرآنى آیات بلکه ؛)بودن مسلمان( دیانت

 قتـل  بـه  اقـدام  اًعمـد  کس هر و است محترم انسانى جان

 قصـاص  را قاتـل  توانند، مى مقتول خانواده کند، دیگرى

 عنـــوان بـــه را مـــالى باشـــد الزم آنکـــه بـــدون کننـــد،

 ایـن  در کـه  هایى روایت .کنند اختپرد دیه التفاوت مابه

 دارند، مخالفت قرآن با که جهت آن از شده وارد مسأله

 فتـوا  مرجع توانند نمى اند، الحدیثى فقه ایرادهاى داراى و

  .گیرند قرار فقهى رأى و

   مسلمان غیر و مسلمان دیه برابرى. 3

 مسـلمان  غیـر  دیـه  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  فقیهان مشهور

 شـیعى  فقیهـان  میـان،  ایـن  از .اسـت  انمسلم دیه از تر کم

 فقیهـان  از برخـى  و ،دانند مى درهم هشتصد را آن اندازه

 برخـى  و ان،مسـلمان  دیـه  نصـف  را آنـان  دیه ،تسنّ اهل

 ذمـى  دیه نیز برخى و ،اند دانسته انمسلمان دیه ثلث دیگر

 دیگـر  برخى و ،دانسته مسلمان با مساوى را مجوسى غیر

 قتـل  اگـر  کـه  انـد،  گردیده عاهدم دیه در تفصیل به قایل

 دیـه  نصـف  ،باشـد  خطـا  اگـر  و مسـلمان  دیه باشد، عمد

    1.مسلمان

  :نویسد مى هالکرام مفتاح کتاب صاحب
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 نویسندگان و است درهم هشتصد آزاده ذمى دیه

 وکنزالعرفان الغنیه الخالف، االنتصار، :هاى کتاب

ــواى ــاع دع ــرده اجم ــد ک ــف در و ،ان ــام کش  اللث

 و ،اسـت  شـده  فتـوایى  و وایـى ر شـهرت  دعواى

 فتـوا  و روایت نظر از اشهر را آن روضه در شهید

 مشـهور  را آن المقتصر کتاب صاحب و ،داند مى

 نویســندگان و .اســت دانســته اصــحاب عمــل در

 الرمــوز،  کشــف النــافع، مختصــر  :هــاى کتــاب

ــذّ ــارع، بالمه ــیح الب  را آن خیــارمالذاأل و التنق

 کـه  آمـده  ائلالمسـ  ریـاض  در و اند گفته مشهور

 جـز   بـه  ،دارند باور ما اصحاب عموم را رأى این

    1.نادر افراد

 متـون  و روایات مخالفت به توجه با صانعى اللّه آیت

 بحـث  و قـرآن  با مسلمان غیر دیه تنصیف باب در منقول

  .است داده حکم مورد این در دیه برابرى به عدالت،

 ي همـه  منـاط،  تنقـیح  و تخصوصـی  الغـاى  حکـم  به

 چـه  ؛هسـتند  مسـلمانان  بـا  معاهـد  یـا  مـؤتمن  کـه  انىکس

ــین عهــدهاى چــه و خصوصــى عهــدهاى ــه المللــى، ب  ک

 و اسـت  یکـدیگر  حقـوق  حفـظ  و متقابل احتراممتضمن 

 هـم  مسـلمانان  وـ    داننـد  مـى  مـؤتمن  و محترم را یکدیگر

 دیـه  بـا  برابـر  آنـان  دیهـ   باشند مى چنین دیگران به نسبت

 چـه  نباشند، چه و باشند تابک اهل چه ؛باشد مى مسلمان
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غیر چه و باشند دموح دموح.   

 از آنچــه و کلــی اصــول و قواعــد کــه نمانــد ناگفتــه

 موافـق  رأى ایـن  بـا  ،نیـز  شـود  مى استفاده خاصه روایات

 احتـرام  مسـلمان  غیـر  مـالِ  کـه  گونه همان زیرا ؛باشد مى

 گفـت  توان مى ندارد، تفاوت مسلمان با ضمانتش و دارد

 اعتبـار  همـین  بـه  لـذا  .اسـت  چنـین  نیـز  او نجـا  و حیات

 دیـه  برابـرى «  بـر  ه،عرفیـ  هقطعی اولویت عنوان به توان مى

  .نمود استدالل »مسلمان غیر و مسلمان

 ي همــه بــا را تقریــب و جمــع وجــه ایــن کســى اگــر

 کـه  روایاتى استناد به توان نمى هم باز نپذیرد، وضوحش

 داد، فتـوا  ورمشـه  نظر طبق بر است، مشهور فتواى مستند

  :چون

 یهودى دیه« :آنکه بر کند مى داللت که روایاتى :اوالً

 روایـاتى  یـا  و ».است درهم هشتصد مسیحى و زرتشتى و

 .»اسـت  درهـم  هـزار  چهـار  آنان دیه« :کند مى داللت که

 کـه  روایـاتى  و گـردد،  مى طرد قرآن با مخالفت علت به

 بـه  .»تاسـ  مسـلمان  دیـه  برابر ذمى، دیه« :کند مى داللت

 بــه تـرجیح  و گــردد مـى  اخــذ قـرآن  بــا مـوافقتش  خـاطر 

ــت ــاب موافق ــر دو در کت ــارض خب ــل ،متع ــه از قب  ي هم

بـا  روایات این موافقت و مخالفت بیان و است حاتمرج 

ــا قــرآن، ــه ب ــه مراجع  روشــن ،نســاء ســوره در 92 آیــه ب

  : شود مى

ًئـا َوَمـن َقَتـَل َخطَ  ٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِالَّ ْؤمِ ـَُوَما َكاَن ملِ ﴿
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ْؤِمنٍَة َوِدَيٌة مُّ  َمٌة إَِىل َأْهلِـِه ُمْؤِمنًا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ َسلَّ

ُقوْا َفإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمـْؤِمٌن  إِالَّ  دَّ َأن َيصَّ

ْؤِمنٍَة َوإِن َكاَن ِمـن َقـْوٍم َبْيـنَُكْم َوبَ  ْيـنَُهْم َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

 ْ ْؤِمنًَة َفَمـن ملَّ ِريُر َرَقَبٍة مُّ َمٌة إَِىل َأْهلِِه َوَحتْ َسلَّ يَثاٌق َفِدَيٌة مُّ مِّ

ـَن ا  هللاُ َوَكـاَن اهللاَِجيِْد َفِصَياُم َشـْهَرْيِن ُمَتَتـابَِعْنيِ َتْوَبـًة مِّ

  1؛﴾َعلِيًام َحكِيًام 

 اشتباه به جز ـ را مؤمنى که نسزد را مؤمنى هیچ و

 کشـت،  اشـتباه  بـه  را مـؤمنى  کس هر و بکشد، ـ

 خـون  او خـانواده  به و آزاد را مؤمنى ي بنده باید

 ،کنند گذشت آنان اینکه مگر کند، پرداخت بها

 دشــمنان کــه اســت گروهــى از ]مقتــول[ اگــر و

 بایـد  ]قاتـل [ اسـت،  مـؤمن  وى ]خـود [ و شمایند

 از ]مقتــول[ اگــر و کنــد، آزاد را مــؤمنى ي بنــده

 پیمـانى  آنـان  میـان  و شما نمیا که است گروهى

 نماید پراخت بها خون وى خانواده به باید است،

 ] بنـده [ کـس  هـر  و کند، آزاد را مؤمنى ي بنده و

 از اى توبـه  عنـوان  بـه  ــ  پیـاپى  ماه دو باید نیافت،

 دانـاى  همـواره  خـدا  و بدارد، روزه ـ خدا جانب

  .است کار سنجیده

 اسـت  نىمـؤم  اگر خطایى قتل در مقتول ،آیه این در

 ي بنـده  هـم  و بدهـد  دیـه  بایـد  هـم  قاتل مؤمنان، میان در
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 میـان  از باشـد  مـؤمنى  مقتـول  اگـر  و کند؛ آزاد را مؤمنى

 تنها قاتل شده، کشته خطایى قتل با که مسلمانان دشمنان

 مقتول، که صورتى در و کند؛ آزاد را مؤمنى ي بنده باید

 بایـد  تـل قا باشـد،  قرارداد و پیمان و عهد و میثاق اهل از

 ذکـر  بـه  الزم .نمایـد  آزاد را مؤمنى ي بنده و بپردازد دیه

﴾َوإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْيـنَُهمْ ﴿ مفهوم از که است
 کـه  1

 قاعده و ضابطه بیان مقام در هم آن ـ است وصف مفهوم

 احتـرام  و میثـاق  داراى مقتول اگر که گردد مى استفاده ـ

 و آیـه  تفصـیل  خـود  کـه  عـالوه ه بـ  ندارد، اى دیه نباشد،

 فرض با ـ گانه سه اصناف به خطایى مقتول نمودن تقسیم

 حکـم  بـه  روشن داللتى خود ـ است بیان مقام در که این

 هستند مؤمن نه که آنانى که دارد مقامى اطالق و تفصیل

  .ندارند دیه احترام، و میثاق اهل نه و

ــابراین، ــاتى بن ــه روای ــراى ک ــودى ب ــیحى و یه  و مس

) دننباش چه و دنباش میثاق اهل چه( مطلق طور به رتشتىز

 ظهـور  نگـوییم  اگـر  نمـوده،  تعیـین  مسـلمان  با نابرابر دیه

 الاقـل  ندارنـد،  پیمـان  و عهد و میثاق که کسانى در دارد

 و است، کتاب با مخالف و گردد مى آنان شامل اطالقش

 موافق داده، قرار مسلمان دیه را ذمه اهل دیه که روایاتى

  .است کتاب با

روایاتی که دیه غیرمسلمانان را هشتصـد درهـم    :ثانیاً

تعـارض   ،د بـا دو دسـته از چهـار دسـته روایـات     نـ دان می
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دیـه یهــودي، مســیحی و   :گویــد د. یکــی آنکـه مــی نـ دار

دســته دوم آنکــه هــزار درهــم اســت و   رزرتشــتی چهــا

و چون هیچ کدام  .دیه مسلمان است ،دیه آنها :گوید می

و در   تخییـر اسـت،  بـر  قاعـده   ،رجیح نـدارد بر دیگري تـ 

روایــاتی را کــه آن دســته از تــوانیم  مــی ،صـورت تخییــر 

اخـذ   ،دنـ دار »غیرمسلمان بابرابري دیه مسلمان «حکم به 

  1.. .نماییم.
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 .ق.ه  1416، قم ـ ایران چاپ امیر،  بهبهانی،

المحقــق  زبــدة البیــان فــی بــراهین أحکــام القــرآن، .15

ردبیلی، انتشـارات مـؤمنین، چـاپ دوم، قـم ـ      األ

 .ق.ه  1421ایران، 

ــام،     .16 ــۀ البــن هش ــید   الســیرة النبوی ــق: س التحقی

 .ق.ه  1424محمدالحام، دارالفکر، بیروت ـ لبنان، 

مؤسســه تنظـیم و نشــر آثـار امــام    ،صـحیفه امـام   .17

 .ش.ه  1378اول، چاپ )، سخمینی(

  جعفـر محمـد    أبـی سالم ثقۀ اإل الفروع من الکافی، .18

ــحاق   ــن إس ــوب ب ــن یعق ــیب ــارات الکلین   ، انتش

، ومسـ چـاپ  ـ ایـران،  ، تهران  دارالکتب اإلسالمیۀ

 .ش.ه  1367

ــ .19 ــاب،األ تحریــف کتــاب رب یفصــل الخطــاب ف  رب

 محدث نوري، حاج میرزا حسین نـوري طبرسـی،  



 93  ■ کتابنامه  

 .ق نوشـته شـده و بتـاریخ    ه 1292 در سـال کـه  

 .ق در نجف اشرف چاپ گردید. ه 1298

، يعبدالرحمن، الجزایـر  الفقه علی المذاهب األربعۀ، .20

ـ   چـاپ هفـتم، بیـروت     ،العربـی دارإحیاء التراث 

 .ق.ه  1406 لبنان، 

ـ برابـري قصــاص (زن و مــرد،    2فقـه و زنــدگی ج  .21

برگرفته از نظریـات فقهـی    مسلمان و غیرمسلمان)،

، انتشـارات فقـه    اهللا العظمـی صـانعی   حضرت آیت

 .ش.ه  1390الثقلین، چاپ هشتم، قم ـ ایران، 

ـ برابري دیه (زن و مرد، مسلمان و  3فقه و زندگی ج .22

نظریـات فقهـی حضـرت     برگرفته از غیرمسـلمان)، 

، انتشـارات فقـه الثقلـین،     اهللا العظمی صـانعی  آیت

 .ش.ه  1390چاپ هشتم، قم ـ ایران، 

جعفر محمد بن یعقوب بن  أبیسالم ثقۀ اإل الکافی، .23

 ، انتشـارات دارالکتـب اإلسـالمیۀ،   الکلینیإسحاق 

 .ق.ه  1407چاپ چهارم، ـ ایران، تهران 

، انتشـارات  يشـر إلمام محمود بن الزمخا الکشّاف، .24

 ،ی، چـاپ سـوم، بیـروت ـ لبنـان     بدارالکتاب العر

 .ق.ه  1407

بـن   المتّقـی  علـی العالمه عالء الدین  کنزل العمال، .25

 ، انتشارات دارالکتـب العلمیـۀ،  يحسام الدین هند
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 .ق.ه  1426 ـ لبنان، چاپ دوم، بیروت

ـ  أبـی الشـیخ   مجمع البیان فی تفسـیر القـرآن،   .26  یعل

 دارالمعرفـۀ،  ، انتشارات سیالطبر الفضل بن الحسن

 تا. بیروت ـ لبنان، بی

 الحـاج میـرزا حسـین النـوري     مستدرك الوسائل، .27

 بیـت الآل  ۀسـ ، مؤسمعروف به محدث نـوري 

 ..قه  1407إلحیاء التراث، چاپ اول، 

ـــشرائع،  .28 ــاتیح الـ ــاه    مفـ ــن شـ ــن بـ   محمدحسـ

فـیض کاشـانی، انتشـارات    معـروف بـه   مرتضـی،  

قـم ـ ایـران،    رعشی، چاپ اول، اهللا م کتابخانه آیت

 .ق.ه  1401

دفتر د جواد حسین عاملی، سیدمحم مفتاح الکرامۀ، .29

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

 .ق.ه  1423 ـ ایران، اول، قم  ، چاپعلمیه قم

، القمیبن الحسین بن بابویه  علیمحمد بن  المقنع، .30

مـام  سـه ا ، انتشـارات مؤس صدوق شیخمعروف به 

 .ق.ه  1415 قم ـ ایران، هادي،

سید روح اهللا الموسوي، اإلمـام   المکاسب المحرّمۀ، .31

نشر آثار امـام خمینـی،   و  ، مؤسسه تنظیمالخمینی

 .ق.ه  1415قم ـ ایران، چاپ اول، 

بـن   بن الحسین علید بن محم من الیحضره الفقیه، .32
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شــیخ صــدوق، دفتــر معــروف بــه بابویـه القمــی،  

ی وابسته به جامعه مدرسین حوزه اسالم انتشارات

 .ق.ه  1413علمیه قم، چاپ دوم، قم ـ ایران، 

حسن بن یوسف  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، .33

عالمـه حلّـی،   ، معروف بـه  حلّیبن مطهر  علیبن 

مشـهد ـ   چـاپ اول،  مجمـع البحـوث اإلسـالمیۀ،    

 .ق.ه  1412ایران، 

، یالعــامل محمــدبن الحســن الحــرّ وســائل الشــیعۀ، .34

قـم ـ ایـران،     ،، چـاپ اول آل البیـت  مؤسسۀ

 .ق.ه  1409 

چـاپ  انتشارات صدرا،  ،هاي استاد مطهري یادداشت .35

 .ش.ه   1377، ـ ایران تهراناول، 

جمعـی از مؤلفـان،    فارسی، مجله فقه اهل بیت .36

 .1شماره

ــت، .37 ــرایش سلســله دروس خــارج  جــزوه غیب   (وی

اهللا العظمــی  فقـه مکاســب محرّمـه حضــرت آیـت   

 عی مدظلّه).صان
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