Journal of Fiqh and Usul
Vol. 51, No. 2, Issue 117

سال پنجاه و یکم ،شماره  ،2شمارۀ پیاپی 117

Summer 2019

تابستان  ،1398ص 145-166

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v51i2.65655

*

احترام مالی کافر بیطرف

دکتر امیر مهاجر میالنی
استادیار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده ،واحد قم

Email: milani@wrc.ir

چکیده
موضوع نوشتار حاضر احترام مالی کافر بیطرف است .به باور مشهور فقیهان ،انسان در یک تقسیم کالن
به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم شده است .غیر مسلمان فقط در صورت معاهد یا ذمی بودن از جرگه حربیان
خارج و جان و مال وی محترم است .در مقابل برخی برآنند که کافر بیطرف (کافر حیادی) در عرض کافر
معاهد و ذمی حرمت جانی و مالی دارد و کسی حق تعرض به وی را ندارد .تحقیق حاضر در راستای تاکید بر
دیدگاه اخیر ،نخست در صدد است با بازخوانی و تقر یب دالیل دیدگاه مشهور و در مواردی مستندسازی آن با
مهم تر ین دالیل احتمالی این دیدگاه ،خوانشی علمی از این دیدگاه ارائه نماید .در ادامه نو یسنده میکوشد تا با
نقد این دالیل ،نشان دهد که نمیتوان با استناد به آنها ،امر خطیری همچون عدم حرمت مال دیگری را اثبات
کرد .نتیجه اینکه احترام مالی کافر بیطرف به لحاظ اطالقات ادله ثابت است و دلیلی بر تخصیص یا تقیید
آن ها وجود ندارد؛ بلکه ،به برخی دالیل میتوان اشاره کرد که خواستار مواجهه از سر نیکی و عدالت با کافر بی
طرف است.
کلیدواژه ها :اخذ مال کافر ،سرقت از کفار ،حرمت جان کافر ،دار الحیاد .حربی ،حیادی.

* .تاریخ وصول1396/04/11 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1396/08/16 :

117 شمارة

فقه و اصول

146

Sanctity of Neutral Unbeliever’s Property
Amir Mohajer Milani, Ph.D., Assistant Professor, Women and Family Research
Center, Qom Unit
Abstract
The subject of this study is the sanctity of neutral unbeliever’s property. The
famous opinion among Islamic jurists is that from a macro perspective, human is
divided into Muslim and non-Muslim. Non-Muslim is not considered hostile
unbeliever and his life and property are respected only if he is a contracting party or
tributary. On the opposite, a number of Islamic jurists believe that the life and
property of neutral unbeliever (hayadi unbeliever) are respected the same as
contracting and tributary unbelievers and no one may invade them. In order to
emphasize on the latter opinion, the present study, firstly aims at analyzing it
scientifically by reconsidering and approximating the famous opinion arguments and
in some cases documenting it with the most important probable arguments of this
opinion. Then, the author, through criticizing these arguments, attempts to show that
one may not, relying on all of them, prove a significant issue like non-sanctity
another’s property. The conclusion is that not only the sanctity of the neutral
unbeliever’s property is proved because of the absoluteness of the proofs and the lack
of evidence concerning their restriction or qualification; but also some proofs may be
invoked which demand to treat the neutral unbeliever with justice and goodness.
Keywords: Taking the unbeliever's property, theft from unbeliever, sanctity of
unbelievers life, neutral territory, hostile, neutral.).
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مقدمه
از دیدگاه فقهیان ،انسان به لحاظ احترام مالی و جانی در یک تقسیم کالن ،به مسللمان و کلافر تقسلیم
می شود .احترام جانی و مالی مسلمان از ضروریات اسالم است .در مقابل ،احترام جلانی و ملالی کلافر در
برخی اقسام آن مورد بحث و گفتگو است .شیخ طوسی با تقسیم کافر اصلی به اهل کتاب و غیر اهل کتاب،
قبول جزیه را مختص به اهل کتاب دانسته ،تصریح می کند غیر اهل کتاب یا باید اسالم بیاورد یا کشته شود.
اهل کتاب نیز فقط در صورت قبول پرداخت جزیه و التزام عملی به شروط عقد ذمه محترم هستند و در غیر
این صورت خود ،اموال و اعراضشان محترم نخواهد بود (طوسی ،نهایه .)291 ،ابن زهره ،کیلدری ،عالمله
ّ
حلی و برخی دیگر نیز معتقد به تقسیم کافر به ذمی و غیر ذمی بوده و ذمی غیرعامل به شلرایط ذمله را م لل
ّ
غیر ذمی ،مهدورالدم میدانند (ابن زهره203 ،؛ کیدری190 ،؛ عالمه حللی ،منتهلی المطللب.)86 /14 ،
صاحبجواهر درباره عبارت محقق حلی یعنی «و ال یقبل من غیرهم اال االسالال » ،میگویلد اختالفلی
پیدا نکرده و با نقل اجماع از غنیة النزوع و با اشاره به برخی ادله قرآنی ،حکم مذکور را بدون اشکال میداند
(.)231 /21
بر این اساس ،مشهو ر فقهیان معتقدند که اگر کافر ذمی ،پایبند به شروط عقد ذمه نباشد ،حربلی بلوده،
درنتیجه محترم نخواهد بود (ابن زهره .)203 ،همچنین روشن میشود که عنوان «کلافر حربلی» در لسلان
فقیهان ،اختصاصی به کافری که بالفعل مشغول به جنگ باشد ،ندارد ،بلکه عنوان پیشگفته شامل هر کلافر
اصلی که متعهد به پرداخت جزیه نباشد نیز میشود (بحرانی373 /19 ،؛ خوئی ،صراط النجلاة)449 /1 ،؛
ّ
بنابراین نهتنها سرقت و غارت اموال کفار غیر معاهد و غیر ذمی (حربی) منعی ندارد (عالمه حللی ،تلذکره
الفقهاء131 /9 ،؛ صاحب جواهر 229 /24 ،و )136؛ بلکه میتوان دختران و همسران کفار حربی را حتلی
با فرض بیطرفی با خریدن صوری تملک نمود (اصفهانی378 ،؛ بهجت .)490 ،الزمه چنین نگرشی کله
مورد تصدیق فقیهان نیز است تقسیم جغرافیای جهان اسالم به دو اقلیم انحصاری داراالسالم و دارالحلرب
بوده ،در نتیجه نمیتوان در جغرافیای اسالمی منطقهای به نام دار الحیاد (سلرزمینهای بیطلرف) تصلویر
نمود .بر این اساس است که بسیاری از فقیهان موضوعاتی همچون اصل بیطرفی و زنلدگی مسلالمتآمیز
با سایر ادیان و نظایر این عناوین را به رسمیت نمیشناسند و تاکید دارند که پذیرش این موضوعات منوط به
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ّ
مصالح خاصی است که در فقه املامی از آن بلهعنوان احکلام ثانویله یلاد میشلود (عالمله حللی ،منتهلی
المطلب105 /14 ،؛ اصفهانی.)378 ،
در مقابل دیدگاه رایج ،برخی فقهیان متأخر در خصوص کفار بیطرف معتقد به احتلرام آنهلا هسلتند.
برخی فقیهان معاصر تقسیم متعارف فقیهان مبنی بر تقسیم کافر اصلی به ذمی و حربی و تقسیم حربلی بله
معاهد و مستأمن را صحیح ندانسته ،تاکید دارد که در عرض عناوین مذکور ،کافر بیطرف قسلمی از کفلار
است و احترام آن نیز بهحسب ادله ثابت است (مکارم .)314 ،آقای خامنهای نیز تاکید دارد که املوال کفلار
حتی در سرزمینهای کفر نیز محترم است ،هر گونله تصلرف غیلر ملأذون در آن مسلتوجب ضلمان اسلت
(خامنهای.)480 ،
درباره مسئله فوق علیرغم سابقه طوالنی و اهمیتی که در تمامی اعصار و بهویژه در عصر حاضر دارد،
ً
تحقیق مستقلی با رویکرد و ادبیات کامال فقهی و با بررسی دالیلل مطلرد دیلدگاه مشلهور و غیلر مشلهور
صورت نگرفته اس ت .بسیاری از قدما و متأخرین با تمرکز بر ادله خاصی مانند «سرقت از کفار»« ،حلیلت
اموال آنان» یا «قتل کفار» و با توجهی به آیاتی از قبیل آیه «احسان» (ممتحنه )8 :معتقد به عدم احترام کفار
بیطرف شدهاند .همچنانکه برخی معاصران با توجه به تغییر نگرشهای اجتماعی به مباح ی مانند جهاد،
صلح ،الزام به تغییر عقیده و نظلایر آن و مطردشلدن عنلاوینی ماننلد روابلط بینالمللل ،اصلل همزیسلتی
مسالمت آمیز ،حقوق طبیعی انسانی ،حق انتخاب دین و مانند ،فقط به آیات و روایات دسته دوم اشاره کرده
و هیچ بح ی از ادله گروه اول ارائه ندادهاند .نویسنده با علم به مقاالتی که دراینباره نوشلته شلده ،نلوع ایلن
تحقیقات را خالی از این اشکال نمیداند« .فقه سیاسی» نوشته عمید زنجانی« ،فقه و همزیستی با کلافران»
تألیف محمدحسن نجفی« ،روابط اقتصادی مسلمانان بلا کفلار» بهکوشلش مهلدی مهریلزی و «موضلوع
احترام در فقه» نوشته محمدحسن شفیعی نمونههایی از این تالشها هستند.
در راستای پوشش خالء پیش گفته نوشتار حاضر برآن است که ابتدا با باز خوانی دالیل دیدگاه مشهور و
در مواردی با مستند سازی آن با مهمترین دالیل احتمالی این دیدگاه مواجهه علمی داشلته باشلد .در ادامله
نویسنده میکوشد با تبیین صحیح مفاد این دالیل نسبت آن را با برخی از مهمتلرین دالیلل دیلدگاه مشلهور
بسنجد و از این رهگذر به قضاوت در اعتبار علمی دیدگاه مشهور بنشیند.
بیان تفصیلی دیدگاهها
در موضوع نوشتار حاضر دو دیدگاه مهم بین فقیهان مطرد است .مشهور فقیهان برآنند که غیر مسلمان
ت ا زمانی که معاهد یا مستأمن نباشد ،احترام مالی ندارد و میتوان بلا املوال آنلان م لل املوال کلافر حربلی
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برخورد کرد .بلکه همانطور که گذشت در ادبیات فقیهان امامی ،کافر حربی اختصاص به کافری که بالفعل
مشغول به جنگ باشد ،ندارد؛ بلکه شامل هر کافر اصلی که متعهد به پرداخت جزیله نباشلد نیلز میشلود.
البته بر اساس اصطالد خاصی اطالق کافر حربی بر اهلل کتلاب حتلی در صلورت مهدوراللدم بودنشلان
صحیح نیست (شهید ثانی)386 /2 ،؛ ولی در هر صورت اهل کتاب نیز در صورت عدم التزام بله جزیله و
شرایط عقد ذمه محترم نیستند .بر این اساس فقیهان تاکید دارند که میتوان به سرقت و حیله و حتی غارت،
اموال آنها را تملک کرد .بلکه به باور بسیاری در حکم پیشگفته تفاوتی حتی بین داراالسالم و دارالکفر نیز
وجود ندارد .صاحب شرایع در این باره مینویسد« :ما یؤخذ غیلة من أهل الحرب إن کان فی زمان الهدنة،
ّ
أعید علیهم و إن لم یکن کان آلخذه( ».محقق حلی ،شرایع االسالم .)35 /4 ،عالمه حلی نیز بر حکم فوق
تاکید دارد (تذکره الفقهاء.)131 /9 ،
صاحب جواهر نیز با وضود بیشتری در فصل «بیان ما یؤخذ من دار الحرب» مینویسد:
«مسلمان میتواند از دار الحرب اموال ،أعراض ،زمینها ،درختان ،مملوکان و همانند این را تصلاحب
نماید؛ همچنمان که در نحوه تصاحب نیز تفاوتی بین دزدی ،خیانت ،خدعه و نیرنگ ،اسیر نملودن ،قهلر و
غلبه کردن به بدون جنگ و نیروی نظامی یا با نیروی نظامی هر چند حربی مقهور نشلود و غیلر ایلن ملوارد
نیست؛ بنابراین در تمامی موارد پیشگفته ،شئ تصاحب شده متعلق بله آخلذ و تصلاحب کننلده میباشلد
همانطور که اگر حربی اجازه تصرف و أخذ را بدهد؛ دلیل این حکم اطالق ادله کتابی و سنت و اجماع بلر
جواز غنیمت بردن از اموال کفار و جواز برده گرفتن آنها است؛ بلکه ظاهر کتاب و سنت این است که کفلار
و هر آنچه در اختیارشان است از مباحلاتی هسلتند کله مسللمان بلا حیلازت ماللک آنهلا شلده ،بایسلتی
خمسشان را همانند سائر غنائم بپردازد».)229 /24( 1
همو در جای دیگری تاکید بر اجماعی بودن دیدگاه فوق دارد (.)136 /24
ابو الحسن اصفهانی نیز با قبول دیدگاه پیشگفته تاکید دارد که در این حکم تفاوتی بلین دار االسلالم و
دار الکفر نیست؛ بلکه می افزاید که اگر کافر حربی مقهور کافر حربی دیگری شود و توسط وی به مسلمانی
فروخته شود ،هیچ اشکالی در مالک شدن مسلمان بر کافر مقهور وجود ندارد حتی اگر کافر حربی همسلر
یا فرزند یا والدین خود را فروخته باشد .شایان ذکر است که وی نیز تصریح دارد که مقصود از کافر حربلی،

« 1من أموال و أعراض و أراضی و أشجار و سرایا أو نحو ذلک ،بسرقة أو خیانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غیر جیش أو جیش من غیر قهر
أو غیر ذلک ،فهو آلخذه کالمأخوذ بإذنه ،إلطالق ما دلّ من کتاب و سنّة و إجماع علی جواز اغتنام مال الکفّار و سبیهم .بل ظاهرهما کوونهم و
ما فی أیدیهم من المباحات آلتی یملکها من یحوزها و یستولی علیها و إنما یلزم فیه الخمس کسائر الغنائم».
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کافر اصلی غیر معاهد و مسلتأمن اسلت ،در نتیجله حکلم پیشگفتله شلامل کلافر بیطلرف نیلز میشلود
(اصفهانی.)378 ،
این فتوا از طرف تمامی محشین وسلیه النجاه مورد تأئید قرار گرفته است .آقای بهجت نیلز بلا توضلیح
اطالق کالم نویسنده تاکید دارد که حکم پیشگفته شامل کافر بیطرف نیز میشود (بهجت .)490 ،آقلای
گلپایگانی نیز بر آن است که استفاده از اموال کافر حربی به هر نحو (دزدی و غصب و )...اگر موجب هتک
اسالم نباشد منعی ندارد (گلپایگانی .)166 /3 ،دیدگاه نهائی آقای خوئی و شاگردان ایشلان نیلز در منهلاج
الصالحین بر اساس همین نگرش شکل گرفته است (خوئی ،منهاج الصالحین.)66 /2 ،
برخالف عمومیت دیدگاه مشهور ،میرزای قمی بر آن است که عدم احترام کافر محلاربی کله بلا اجلازه
حاکم اسالمی هر چند جائر در دار االسالم زندگی میکند ثابت نیست .بر این اساس وی عدم احترام کلافر
حربی را مختص به کفاری میداند که در حوزه نفوذ حاکم اسالمی زنلدگی نمیکننلد (قملی ،الرسلائل/1 ،
.)267
در مقابل ،برخی فقهای معاصر قائل به احترام مالی کفار هستند و معتقدند که شارع در مواردی خاص
از کفار سلب احترام کرده است .آقای خامنهای در پاسخ به استفتائی مینویسد:
« در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن او ،فرقی بین امالک اشخاص
و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند
و یا در سرزمین اسالمی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر ،وجود ندارد و بلهطورکلی اسلتفاده و تصلرف در
ً
اموال و امالک دیگران که شرعا جایز نیست ،غصب و حرام و موجب ضمان است» (خامنهای.)480 ،
نظیر این دیدگاه از آقای منتظری نیز قابل استفاده است (منتظری ،دراسات فی المکاسلب المحرمله/1 ،
.)486
دالیل دیدگاه مشهور
دالیل دیدگاه مشهور فقیهان را میتوان در مجموع به دو گروه لفظی و غیر لفظی تقسیم کرد .همچنانکه
دالیل لفظی نیز دارای لسان واحدی نیستند و خود به چند روایت تقسیم میشوند .وللی دالیلل غیلر لفظلی
منحصر در اجماع منقول ،ادعای سیره و ارتکاز متشرعه قلمداد شدهاند .بر این اساس ابتدا دالیل لسانی کله
از اهمیت زیادی برخوردار هستند مقدم و در نهایت به دالیل غیر لفظی رسیدگی خواهد شد.
دلیل اول :روایت رفاعه نخاس
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بهطوری که گذشت به باور بسیاری از فقهیان تصاحب اموال کافر بیطرف حتی به نحو سرقت ،حیله و
ً
غارت مجاز است و شخص تصاحبگر نیز شرعا مالک آن اموال میشود .ولی به طوریکه صاحب حدائق
نیز تأکید دارد در این باره و به همین شکل عنوان شده در ادبیات فقیهان روایتی بهخصوص وارد نشده اسلت
(بحرانی )464 /19 ،و از همین رو صاحب مدارک برای اثبات مدعای مشهور به اخبار «خذ مال الناصب»
تمسک کرده است (عاملی )361 /5 ،که به وضود ارتبلاطی بلر موضلوع نوشلتار حاضلر کله کلافر اصللی
بیطرف است ندارد (خوانساری.)289 ،
بر این اساس صاحب حدائق و صاحب جواهر در مقام مستند سازی دیلدگاه مشلهور بله روایلاتی کله
داللت بر جواز برده گرفتن کافر بیطرف دارند استناد جستهاند (بحرانی464 /19 ،؛ صاحب جلواهر/24 ،
 .)229شیخ در تهذیب االحکام به سند خود از حسن بن محبوب از رفاعه برده فروش نقل میکند:
الص َقال َبة َو ُّ
ون َعلَی َّ
وبة فَ ْیسرقُ َ
وسی (علیهالسالم) :إ َّن ال ْ َق ْو َم یغ ُیر َ
الن َ
ون أ َ ْو ََل َد ُه ْم مننَ
«قُلْ ُت ِلَبی ال ْ َح َسن ُم َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ أ
أ
أ
َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َ ْ
ون إلَی َب ْغ َد َاد إلَی ُّ
یخ ُصونَ ُه ْم ثُ َّم ْیب َع ُث َ
الت َّجار فَ َما َت َری فی ش َرائه ْم وَ
ال ْ َج َ
ف
ان
م
ل
غ
ال
ی
ل
إ
ون
د
م
یع
ف
ان
م
ل
غ
ال
و
ی
ار
و
أ أ أأ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
نَ ْح ُن نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه ْم َم ْس ُروقُ َ
ون أَنَّ َما أ َ َغ ُاروا َعلَیه ْم م ْن َغیر َح ْرب کانَ ْت َب َین ُه ْم فَ َق َال ََل َبأ ْ َس بش َرائه ْم إنَّ َما أ َ ْخ َر ُج ُ
وه ْم
أ أ
أ أ أأ أ
ٍ
أ
َ ِّ ْ َ َ ْ ْ َ
الم» (طوسی ،تهذیب اَلحکام.)162 /6 ،
أمن الشرک أإلی د أار أاْلس أ
به باور بسیاری ،در این روایت راوی با فرض این که بین مسلمین و کفار هیچ جنگی وجود نلدارد وللی
با این همه برخی مسلمین با سرقت و غارت ،فرزنلدان کفلار را بله بردگلی گرفتله و در بلازار بغلداد آنلان را
میفروشند از امام (علیه السالم) بیان حکم این فعل را تقاضلا میکنلد؛ و املام (علیله السلالم) در جلواب
می فرمایند که این کار اشکالی ندارد و به اولویت عرفی قطعی در مواردی که مالک احتلرام نداشلته باشلد و
بتوان او را بهعنوان برده تملک کرد ،بهطریق اولی اموال وی نیز محترم نخواهد بود (قمی ،الدالئل فی شلرد
منتخب المسائل.)391 /4 ،
سند روایت فوق با نظر به صحت طریق شیخ طوسی به حسن بن محبوب و توثیلق صلریح رفاعله بلن
موسی االسدی النخاس (خوئی ،معجم رجال الحدیث )204 /8 ،اشکالی ندارد و معتبر اسلت .علالوه بلر
اینکه کلینی نیز به سند صحیح این روایت را با اندک اختالفی نقل کرده است (کلینی.)210 /5 ،
اشکاالت داللی روایت نخست

َ َ َ َ َّ
ُ َ
به باور عالمه شعرانی در فرازی که رفاعه میگوید« :ن ْح ُن ن ْعل ُم أن ُه ْم َم ْس ُروقون» مقصود این بوده کله

ما خریداران و فروشندگان فیالجمله و به صورت اجمالی میدانیم کله در بلازار برخلی بردههلا انسلانهای
آزادی هستند که به سرقت و غارت به بردگی گرفته شده و به فروش میرسند .امام (علیه السالم) نیز در ایلن
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فرض فرموده است که این خرید فروش مانعی ندارد .بنابراین این فرمایش منافاتی با این نکته ندارد که اگلر
برای خریداری علم تفصیلی بر این که فردی بعینه دزدیلده شلده اسلت حاصلل شلود ،الزم باشلد کله از آن
اجتناب نماید (شعرانی.)260 /17 ،
شایان ذکر است که بر اساس ظاهر گفته ایشان ،سلئوال و جلواب مربلوط بله سلرقت و دزدی کودکلان
نیست؛ بلکه فقط مختص به خرید و فروش برده در بازار مسلمین است .بنابراین این روایت نله تأییلدی بلر
رفتار برخی مسلمین است 1و نه دلیلی بر عدم احترام مالی کفار بیطرف .شاهد این ادعا فراز نهائی سلئوال
َ َ
رفاعه است که از امام (علیه السالم) میپرسد« :ف َملا ت َلری فلی ش َلرائهم» .همچنانکله مرحلوم شلعرانی از
محصوره یا غیر محصوره بودن اطرا ف علم اجمالی سخنی به میان نیاورده اسلت؛ وللی محتملل اسلت کله
مقصود ایشان شبهه غیر محصوره باشد که احتیاط در آن الزم نیست.
به باور نویسنده قرینه محکمی که بتوان به استناد آن علم مطرد در روایت را مختص بله عللم اجملالی
دانست و از اطالق روایت چشمپوشی کرد ،وجود ندارد .صاحب دیلدگاه نیلز ادعلای خلود را بلا شلاهدی
پشتیبانی نکرده است .بلکه بعید نیست که گفته شود ظاهر این فراز علم تفصیلی به مسروقه بلودن بردگلانی
است که از طریق این اشخاص وارد بازار شدهاند .زیرا راوی ابتدا از حکم خرید و فروش بردگانی که دزدیده
شدهاند میپرسد و در ادامه میگوید که ما علم به مسروقه بودن آنها نیز داریم .عالوه بر آنکله تعلیلل املام
َ
ِّ
َ
(علیه السالم) نیز که میفرماید« :إ َّن َما َأخ َر ُج ُ
وهم م َن الشرک إللی َدار اإسلالم» شلامل عللم تفصلیلی نیلز
میشود.
اشکال دومی که بر استدالل به این روایت وارد شده است توجه به عدم داللت روایت بر حکم تکلیفی
سرقت و غارت از کفار غیر محارب و بیطرف است .بر این اساس ادعا شده است که ظلاهر روایلت فقلط
امضای حکم وضعی یعنی حصول ملکیت به وسیله استرقاق و جواز خرید و فروش میباشد .شاهد بر ایلن
ادعا فرازی از سوال است که راوی در آن اخصای پسران را مطرد کرده است کله بلال اشلکال جلایز نیسلت
(منتظری ،دراسات فی المکاسب المحرمه486 /1 ،؛ همو ،دراسات فی والیه الفقیه.)266 /3 ،
شاهد دیگری که عالوه بر شاهد نخست میتوان بر اختصاص روایت بر تائید حکم وضعی ،بدان اشاره
َّ َ
َ
کرد ،نقل مرحوم کلینی از این روایت است که در آن عبارت «إ َّن ُّ
الر َوم یغ ُیرون» به جلای عبلارت «إن القلو َم
َ
یغ ُیرون» وارد شده است .روشن است که رفاعه دغدغهای درباره جواز یا عدم جواز رفتار رومیلان نداشلته و
امام (علیه السالم) نیز در مقام تائید رفتار آنان نیست.
 1الزم به ذکر است که بر اساس نقل کلینی سئوال رفاعه به این شکل بوده است «إِنَّ الرُّومَ یغِیرُونَ» .بنابراین در هور صوورت ارتکواب رفتوار
پیشگفته از جانب مسلمین ثابت نیست.
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قرینه دیگری که در توضیح و تبیین سوال اصلی و ارتکاز رفاعه میتواند مهم باشد توجه به شغل رفاعله
است .با نظر به روایات متعددی که ایشان از احکام خرید و فروش برده داشلته اسلت و همچنلین توصلیف
صریح وی به ّ
نخاس که شغل بلرده فروشلی اسلت روشلن میشلود کله شلغل و حرفله رفاعله بلن موسلی
بردهفروشی بوده است ،و بر این اساس علیالقاعده سوال وی از موضوعی خواهد بود که مربوط به وی بوده
است؛ روشن است که آنچه مربوط به اوست همان خرید و فروش اسلت نله سلرقت و اسلترقاق و اخصلاء
غالمان اسیر شده.
قرینه چهارمی نیز میتوان برای این ادعا اقامه نمود .حضرت (علیهالسلالم) در مقلام تعلیلل حکلم بله

َّ َ ْ

ُ

ِّ

َ

ْ

َ

َ
َُ ْ َ
َ
ْ
اْل ْسال ِ »؛ اگر حکم ملذکور در جلواب حضلرت
جواز ،میفرماید« :إِنما أخرجوهم ِمن الشرک إِلی د ِار ِ

(علیه السالم) ،جواز سرقت و استرقاق و جواز خرید و فروششان ،باشد و امام (علیهالسالم) بخواهد با ایلن
عبارت علت حکم را بیان کنند ،تعلیل حضرت چندان واضح نخواهد بود؛ زیرا به تصریح فقیهان اگر کفلار
بی طرف محترم نباشند فرقی بین اینکه وارد کشور اسالمی شوند یا در خارج از حوزه اقتدار کشور اسلالمی
حتی به کافر ذمی فروخته شود نیست .ولی بنا به تصریح تعلیل امام (علیه السلالم) منلاط جلواز دخلول در
االسالم است .عالوه بر اینکه در این فرض مناط پیش گفته یک امر عرضی بوده و مناط اصلیل و مهلم کله
شایسته است در مقام تعلیل بیان شود و از طرفی عمومیت حکم را نیز برساند همان عدم احترام کفار است.
در ادامه روشن خواهد شد که در تعابیر امامان (ع) تعلیلهای وجود دارد که بیانگر عمومیلت حکلم معللل
است.
با نظر به جمیع نکاتی چهارگانهای در اشکال دوم گذشت شاید بتوان این اشکال را وارد دانسلت ،وللی
باید توجه داشت که در این صورت احترام خاصی برای کافر بیطرف ثابت خواهد شد که بله نلوعی نتیجله
مطلوب را افاده نمیکند .زیرا بر اساس این اشکال روایت فوق داللتی بر جلواز تکلیفلی بلرده گلرفتن کفلار
بی طرف ندارد ،ولی اگر مسلمانی اقدام به این کار کند این کار وی نافذ بوده و مسلمان مالک وی میشلود.
روشن است که به مفهوم اولویت عرفی قطعی اموال وی نیز هملین حکلم را داشلته در نتیجله ضلمانی نیلز
متوجه این شخص نخواهد شد .بدیهی است که این نوع احترام را میتلوان واسلطهای بلین محتلرم بلودن و
حرمت نداشتن کافر بیطرف تلقی کرد .از همین رو حتی اگر قرائن پیشگفته کافی برای اثبات ایلن دیلدگاه
باشد مطلوب فقیهان غیر مشهور همچنان اثبات نمیشود .بنابراین ضرورتی برای رسیدگی تفصیلی به قرائن
چهارگانهای فوق وجود ندارد .عالوه بر این که در ادامه روشن خواهد شد که به احتمال زیاد ایلن روایلت در
صدد بیان نکته دیگری است.
اشکال سوم به استناد مشهور به معتبره رفاعه نخلاس را میتلوان بلر اسلاس دیلدگاهی از شلهید صلدر
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توضیح داد .وی برآن است که معنای واژه «کافر محارب» در لسان روایات بلا معنلای آن در لسلان فقهیلان
متفاوت است (صدر ،المحاضرات التأسیسیه .)379 ،بر ایلن اسلاس در ایلن روایلت اگلر راوی میگویلد:
«بدون اینکه میان آنها جنگ و درگیری باشد ،به آنها حمله کرده ،و با غارتشان ،فرزندانشلان را بله سلرقت
میبرنند» باید حرب به معنای لغوی خود که همان برخورد فیزیکی است حمل شود نه به معنای اصلطالد
ً
فقیهان که قبال به آن اشاره شده است؛ و عدم حرب به اطالق خود شامل دو صنف از کفار میشود.
 -1کافری که برخورد فیزیکی با مسلمین نداشته ولی بیطرف محض هم نیسلت؛ بلکله بله مخلالفین
اسالم کمکهای فکری و نظایر آن ارائه میدهند .همچنانکه شامل کافری که محاربه فرهنگی یا اقتصلادی
با کشور اسالمی یا مسلمین دارد نیز میشود.
 -2کافری که بیطرف محض بوده و نه با مسلمین است و نه علیه آنها.
در این روایت شریفه امام (علیهالسالم) یا به ترک استفصال و بهصورت مطلق بیان ملیدارد کله هلر دو
صنف احترام نداشته و سرقت و خرید و فروششان اشکال ندارد.
حال میتوان ادعا کرد که می توان اطالق این روایت را با برخی ادله که نسبتشان به ایلن روایلت اخلص
مطلق هستند ،تخصیص زده ،حکم مذکور در روایت را مختص بله غیلر کفلار بیطلرف محلض دانسلت.
همچنانکه یقیینا اطالق این روایت با ادله احترام کافر ذمی ،کافر مستأمن و معاهد باید تخصلیص و تقییلد
زد.
به باور نویسنده و بر خالف مشهور فقیهان آیه  8سوره ممتحنه مصداق چنلین دلیلل أخلص اسلت کله
احترام کافر بیطرف را ثابت میکند 1.در این آیه خداوند ابتدا خواستار نیکی و رعایت عدالت بلا مشلرکانی
است که در راه دین با مسلمین پیکار نکردند؛ سپس در ادامه بیان میدارد که «این قانون عام الهی نسبت بله
همه بیگانگان است .آنان تا هنگامیکه بله مسللمان آزاری نمیرسلانند و بلا نظلام اسلالمی نمیجنگنلد از
آنجهت که انساناند ،از همزیستی مسالمتآمیز برخوردارنلد و ایلن هملان رعایلت اصلل حقلوق بشلر و
انساندوستی است» (جوادی آملی.)308 ،
البته شاید گفته شود که داللت آیه شریفه بر مدعی خالی از اشکال نیست؛ زیرا آیه شریفه درصدد بیلان
این نکته است که میتوان به کفار بی طرف در مقابل کفاری که با مسلمین سر جنگ دارند ،احسان و نیکلی
کرد؛ این حکم ترخیصی مختص به کافر بیطرف است .خداوند در آیلات اول هملین سلوره بله صلراحت
دستور می دهد که نیکی و برقراری رابطه دوستانه با کفاری که مشغول فعالیت علیه مسللمین هسلتند جلایز
 .1نویسنده در مقاله که در مجله فقه مدنی دانشگاه رضوی به شماره  15به چاپ رسانده است پیرامون این نکته به تفصیل سخن گفته است.
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نیست؛ و این معنا منافاتی با محترم ندانستن کفار بیطرف ندارد .از همین رو مفاد مجموع این دو دلیلل بله
این صورت میشود که مسلمین میتوانند به کفار بیطرف احترام و نیکی کنند و همچنین میتواننلد املوال
آن ها را تصاحب کنند؛ و پرواضح است که بین این دو نکته تهافتی وجود ندارد.
به باور نویسنده آیه فوق با نظر به امر به عدالتی که نسبت به کفار بیطرف در آیه شریفه شلده اسلت بلا
حکم به جواز تصاحب اموال آنان در تنافی است .زیرا به لحاظ برداشلتهای عرفلی و عقالئلی مقصلود از
عدالت مطرد در آیه شریفه عدالت در معنی عرفی آن است و این رفتار مصلداق ظللم محسلوب میشلود.
عالوه بر اینکه در آیه شریفه مسلمین مأمور به رعایت قسط نیز شدهاند؛ پر واضح است که رعایت قسط نله
تخصیص پذیر است و نه تخییر در آن راه دارد؛ بر این اساس بایسلتی ملراد از الینهلیکم اللله را املرکم اللله
دانست و از ظهور آیه در معنی اباحه که مستلزم تخییر است ،دست کشید.
نقد دیگری که می توان بر اشکال سوم وارد کرد عدم توجه به تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی است.
بر این اساس گفته میشود که بر اساس آیه  8سوره ممتحنه مسلمین موظلف بله رعایلت علدالت بلا کفلار
بی طرف هستند ،و روایت شریفه درصدد بیان این نکته است که عدم رعایت مسلمین نسبت به وظیفه خلود
مانع نفوذ و تملک آنان بر کفار بیطرف نیست؛ و گذشت که بین این دو حکم منافاتی وجود ندارد .به بلاور
نویسنده هر چند در دیدگاه مشهور فقیهان مالزمهای بین حرمت معامله و عدم نفوذ آن نیست؛ ولی شاید با
نظر به خصوصیت مورد که حرمت تکلیفی از ظالمانه بودن آن نتیجه گرفته شده است ،بتوان عدم نفوذ آن را
نیز نتیجه گرفت؛ زیرا چگونه میتواند عملی حقوقی چون بیع یا استرقاق را از سویی مصداق ظلم و مغایر با
دادگری و از سوی دیگر نافذ و مؤثر دانست.
اشکال چهارم را می توان بر اساس فقدان برخی شرایط معتبر در حجیت خبر واحد تبیین کرد .بله بلاور
شهید صدر و آقای سیستانی یکی از شروط حجیت خبر عدم مخالفت با رود قرآن و آموزهای کلی حلاکم
بر آن است (صدر ،بحوث فلی عللم االصلول334 /7 ،؛ سیسلتانی .)72-73 ،از هملین رو شلهید صلدر
روایاتی که در ذم طائفه اکراد و در مقام ذم و بیان ّ
خست آنان است یا اینکه بیان میدارند که آنها طائفلهای

از ّ
جن هستند را با استدالل به اینکه این روایات مخالف آموزههای کلی قرآن هستند ،مشمول ادله حجیلت
نمیداند (صدر ،بحوث فی علم االصول .)334 /7 ،آقای سیستانی نیز تأکید دارد که اگر روایتی در موضوع
مسائل اجتماعی و تنظیم روابط انسان ها وارد شود باید با عدل و احسان و تکریم بشر و علدالت اجتملاعی
که رود حاکم بر قرآن است ،مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت مشمول ادله حجیلت نخواهلد شلد
هر چند به لحاظ سندی راویان آن موثق باشند .هملو در ضلمن شلرایط حجیلت خبلر واحلد و در توضلیح
روایات آمره بر عرضه روایات بر کتاب و لزوم پیدا کردن شاهد از قرآن کریم بر آن مینویسد:
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«بعید نیست که مراد این روایات ،موافقت روحی و محتوای باشد؛ یعنلی بایسلتی محتلوای روایلت بلا
اصول اهداف واالی اسالم که در کتاب و سنت بدانها تصریح شده است مطابقت داشته باشلد .دلیلل ایلن
برداشت توجه به برخی فرازهای وارد شده در این دسته از روایات است؛ مانند «وجدتم شاهدا أو شلاهدین
ً
ِّ
من کتاب الله» «علی کل حق حقیقة و علی کلل صلواب نلورا» .بنلابراین اگلر روایتلی در حلوزه مناسلبات
اجتماعی وارد شده است بایستی با عدالت ،احسان ،تکریم انسان و علدالت اجتملاعی همسلو و همراسلتا
باشد ،چرا که خداوند به عدالت و احسان امر میکند»( 1سیستانی.)72-73 ،
بر این اساس می توان ادعا کرد که روایت محل بحث هر چند به لحاظ سندی مشکلی ندارد ولی با نظر
به اینکه مضمون آن با آموزه های قرآن که خواستار عدالت حتی نسبت به کفار شده و در ملوارد متعلددی از
اعتداء به آنها نهی کرده است ،هماهنگ نیست و مشمول ادله حجیلت نمیشلود .بله بلاور نویسلنده ایلن
اشکال با قبول مبنای آن که آن نیز بعید به نظر نمیرسد و به قطع نظر از نکتهای که نویسنده در توضیح فقله
الحدیث روایت محل گفتگو ارائه خواهد کرد ،اشکالی قوی است و میتوان بر اساس آن ،استناد مشهور بله
روایت را نقد کرد.
در آخرین نقد بر استدالل به روایت شریفه در جهت مستند سازی دیدگاه مشهور تأکید بیشتر بلر علدم
َ
توجه به روایاتی است که با نظر به این روایات گفته امام (ع) «ال َبأ َس بش َرائهم» ظهوری در بیان حکم کلی
الهی نخواهد داشت .نویسنده در سایر ابواب فقهی به روایاتی درباره اهل کتاب برخورد کرده است که بیلان
می دارند تمامی اهل کتاب برده امام (ع) هستند و ایشان در برخلی ملوارد اجلازه تصلرف در آنلان را تحلت
شرایط خاصی به شیعیان دادهاند .به عنوان نمونه کلینی به سند معتبر از ابوبصیر نقل میکند که:
« َس َأل ُت َعن َر ُجل َل ُه ام َر َأ ٌة َنص َران ٌیة َل ُه َأن َیت َز َّو َج َع َل َیها ُیهود ًیة؟ َف َق َال :إ َّن َأه َل ال َ
کتلاب َم َمالیلک لِ َملام َو
ُ َ
َ
ََ َ
َ ً َ َ َ َ
ََ
َ
َ َّ ً َ َ
ُ ُ َ َّ
اصة فال َبأ َس أن َیت َز َّو َج .قلت فإن ُه َیت َز َّو ُج أ َمة؟ قال ال ال یصل ُح أن َیت َز َّو َج ثالث إ َماء
ذلک ُم َو َّس ٌع م َّنا علیکم خ
ََ َ
َ َّ َ
ََ
ً
ً ُ َ َ
َ َ
ً َ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ
فإن ت َز َّو َج علیه َما ح َّر ًة ُمسل َمة َو لم تعلم أن ل ُه ام َرأ ًة نص َرانیة َو ُیهودیة ث َّم َدخل ب َها فإن ل َها َما أخذت م َن ال َمهر
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ََ ََ
ََ
َ
ُ
فإن ش َاءت أن تقیم َبعد َم َع ُه أق َامت َو إن ش َاءت تذ َه ُب إلی أهل َها ذ َه َبتَ ،و إذا حاضت ثالثة حیض أو َم َّلرت
َ
َ ََ َُ َ
َ
َ َ َ َ ََ
ُ ُ َ َ َّ َ َ
َ َّ
َ
َّ
ل َها ثالثة أش ُهر حلت لْلز َواج .قلت فإن طل َق عل َیها ال ُیهودیة َو َّالنص َرانیة قبلل أن تنقضلی علد ُة ال ُمسلل َمة ل ُله
ٌ َ
َ
ََ
َ َ َ
عل َیها َسبیل أن ُیر َّد َها إلی َمنزله قال ن َعم» (کلینی.)359 /5 ،

« 1و ال یبعد أن یکون المراد بها الموافقه الروحیه .أی توافق مدلول الراویه مع اصول األهداف العلیا لالسالم المنصوصه فی الکتاب و السنه کما
تدل التعبیرات الوارده فی الروایات التی ذکرناها؛ مثل «وجدتم شاهدا أو شاهدین من کتاب اهلل» «علی کل حق حقیقیّه و علی کل صواب نورا»
فلو کانت الروایه فی مجاالت العالقات االجتماعیه ،فال بد أن تالئم مع العدل و االحسان و تکریم البشر و العداله االجتماعیه «إن اهلل یأمر بالعدل
و االحسان»
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ً
در این روایت امام (ع) اهل کتاب را برده امام (ع) میداند و نتیجه میگیرد که اوال ازدواج با دو زن غیلر
ً
مسلمانی که در ظاهر آزاد و غیر هم کیش نیز هستند ،منعی ندارد .ثانیا ازدواج سلوم بلا زن کنیلز بله اسلناد
اینکه نمیتوان با بیش از دو کنیز ازدواج کرد را ممنوع میداند .بنابراین واضح است که اطالق برده بودن در
این روایت بر اساس معنای حقیقی آن بوده است.
ّ
همچنانکه در روایت دیگری عده زنان اهل کتاب به استناد اینکه آنان برده امام (ع) هستند ،همان برده
کنیزان دانسته شده است .کلینی به سند معتبر از زاره نقل میکند که:
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ٌ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ َ
« َسأل ُت ُه عن نص َرانیة کانت تحت نصرانی فطلقها هل علیها عدة م لل علدة المسللمة فقلال ال ِلن أهلل
َّ ُ َّ َ
ال َ
کتاب َم َمالیک لِ َمام  ...عدت َها عد ُة اِل َمة» (کلینی.)175 /6 ،
و بر اساس روایت معتبر دیگری دیه عاقله از اهل ذمه به اسناد اینکه آنان مملوک امام (ع) هستند نفلی
شده ،در صورت اعسار از بیت المال پرداخت میشود (ابن بابویه ،علل الشلرائع .)541 /2 ،شلیخ مفیلد و
شیخ طوسی نیز با استناد به اینکه زنان اهل کتاب همانند کنیزان هستند ،نگلاه بله صلورت و ملوی آنهلا را
جایز دانستهاند (مفید520،؛ طوسی ،نهایه .)484 ،بنابراین روشن میشود که اهلل کتلاب ممللوک املام و
نحوه تصرف در آنان منوط به اجازه ایشان است.
مقدمه مهم دیگری که باید بر مقدم اول افزوده شود ،توجه به این نکته است که اگر از کسی کله اجلازه
و ی در امری معتبر است سوالی پرسیده شود و او در جواب بگوید که منعی در این کار وجود ندارد ،روشلن
نمی شود که جواب وی از حیث بیان حکم کلی الهی است یا از باب اجازه دادن وی در امری که اجلازه وی
معتبر است .نظیر لزوم تفکیک بین دو جهت پیشگفته از امام خمینی در موضوع والیت عدول مؤمنین قابل
استفاده است .در این موضوع بسیاری از فقیهان با استدالل به روایاتی که در آنها امام (ع) تصرف برخی در
اموال ایتام را جایز دانسته است برآن شدهاند که عدول مؤمنین یا در طول فقیله یلا در علرض آن والیلت بلر
تصرف در اموال کودک بیسرپرست را دارند .د ر مقابل حضرت امام بلا تاکیلد بلر آنکله املام (ع) دارای دو
منصب بیان احکام و سرپرستی جامعه اسالمی است ،بیان میدارد که روشن نیست که آیا تجویز تصرف در
اموال کودک آیا به حیث بیان حکم کلی الهی است یا از بلاب اجلازه شخصلی کله اجلازه وی شلرط جلواز
تصرف است .ایشان مینویسد:
« سخن امام (ع) در صورتی ظهور در بیان حکم شرعی [کلی] دارد که مورد گفتگو از اموری نباشد کله
اجازه آن مورد نیز بدست ایشان باشد [و در غیر این صورت روشن نیست که امام (ع) از آن جهت که مبلین
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حکم الهی است سخن گفته است یا از آن جهت که اجازه و رضلایت وی ملدخلیت دارد]»( 1خمینلی/2 ،
.)675
بنابراین با نظر به مالکیت امام نسبت به اهل کتاب و احتمال مدخلیت رضایت وی در حکم مطلرد در
روایت ،عدم منعی که از روایت به وضود قابل استفاده است ظهوری در حکم کلی الهی نلدارد و محتملل
است که از باب حصول رضایت ایشان بوده باشد .پر واضح است که رضلایت املام وابسلته بله مصلالح و
مفاسد متعددی است که گذار زمان در تحول آن میتواند نقش بهسزائی داشته باشد .بر این اساس میتلوان
دیدگاه برخی که بدون هیچ تبیین خاصی جواز این امور را منلوط بله نظلر املام (ع) و در رتبله بعلد حلاکم
اسالمی میدانند (منتظری ،دارسات فی المکاسب المحرمله )486 /1 ،را مستندسلازی کلرد .بنلابراین بله
استناد این روایت نمیتوان از عموم ادله حرمت اکل مال غیر و لزوم «تجاره عن تراض» چشمپوشلی کلرد و
اموال کافر بیطرف را غیر محترم شمرد.
بر تبیین فوق شاید اشکال شود که اگر ترخیص امام (ع) از جهت ملدخلیت اذن و اجلازه ایشلان باشلد
می توان به عموم اجازه وی تمسک کرد و اطالقات و عموملات ادلله حرملت ملال غیلر را قیلد زد .بله بلاور
نویسنده هر چند نصب امام (ع) با وفات وی تا زمانی که امام بعدی وی را عزل نکند از بین نمیرود ،وللی
اجازه امام (ع) روشن نیست که آیا از قبیل وکاللت اسلت یلا از قبیلل نصلب؟ حضلرت املام در ایلن بلاره
مینویسد:
« باقی ماندن اجازه امام (ع) بعد از رحلت ایشان محل گفتگو است؛ چرا که اجازه غیر از جعل منصب
است .بنابراین باقی ماندن اجازه ایشان نیازمند دلیل است» (خمینی.)675 /2 ،
دلیل دو  :روایت عبد الله َ
لحا
دلیل دومی که میتوان به استناد آن دیدگاه مشهور را پشتیبانی کرد ،روایاتی است کله دالللت بلر جلواز
خرید همسران و فرزندان اهل کتاب از خود آنان دارد .شیخ طوسی بله سلند خلود از عبلد اللله لحلام نقلل
میکند که:
ِّ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ َْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
« َسأَلْت أ َبا عبدالله (ع) عن َّ
الر ُجل یشت أری ْام َرأة َر ُجل أم ْن اهل الشرک یت أخذها؟ قالَ :ل بأس»
أ
ٍ
أ
و در روایت دیگری میگوید:
ِّ ْ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َْ ُ َ
َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
« َسألت أ َبا عبدالله (ع) عن رجل اشتری أمن رجنل أمنن اهنل الشنرک ابنتنه فیت أخنذها؟ قنالَ :ل بنأس»
ٍ
ٍ
(طوسی ،تهذیب اَلحکام.)83 /3 ،
« 1ظهور کالم اإلمام (ع) فی بیان الحکم الشرعی ،إنّما یکون فی غیر ما کانت اإلجازة فیه بیده ،کما ال یخفی علی المتأمّل».
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در تقریب استدالل به این روایت میتوان گفت که در این روایت امام (ع) به صلورت مطللق بله جلواز
استرقاق اهل شرک ،حکم کرده است .این حکم در حقیقت نشانگر این نکته است که در شرع مقدس ،کافر
جزء مباحات ّ
اصلیه است که هر شخص با حیازت ،مالک او خواهد شد؛ بنلابراین اگلر قلاهر ،حربلی نیلز
باشد ،حربی مقهور برده او خواهد بود؛ و شاید بر اساس همین برداشت در ادبیات فقیهان معروف است که
ُ َ
ّ
«إن الحربی و مال ُه فی ٌء للمسلمین» (محقق کرکی ،)131 /4 ،و به طوری که مکرر تذکر داده شد حربلی در
ادبیات فقیهان غیر از معنای لغوی آن است و شامل کافر بیطرف نیز میشود .محقق ایروانی با استناد ایلن
دو روایت ،مینویسد:
« حکم حربی حکم مباحات اصلی است که هر انسان هر چند حربی با قهلر و غلیله بلر آن ،ماللک آن
میشود ،و روایت عبد الله لحام بر این دیدگاه داللت دارد»( 1ایروانی.)170 /1 ،
و به اولویت عرفی قطعی پیشگفته ،عدم احترام مالی اهل شرک نیز ثابت خواهد شد.
روایت پیشگ فته بر خالف روایت اول به لحاظ سندی معتبر نیست؛ زیرا درباره عبدالله بن واقد اللحام
مدد و ذمی وارد نشده است .همچنان که بسیاری از اشکاالت روایت اول بر استدالل به این روایت نیز وارد
است .عالوه بر آنکه موضوع این روایت اهل شرک است که دانشمندان اسالمی در تشخیص معنای این واژه
در کاربرد قرآنی و روائی آن دارای دو دیدگاه مختلف هستند .برخی معتقدنلد کله واژه شلامل تملامی کفلار
میشود (فاضل مقداد)196 /2 ،؛ در مقابل ،برخلی دیگلر تلرادف مشلرک بلا کلافر را صلحیح نمیداننلد و
معتقدند که عنوان مشرک اخص از کافر است و فقط شامل غیر اهل کتاب میشود (زنجانی.)5167 /16 ،
هر چند تحقیق دراینباره و رسیدگی به تمام ابعاد آن پژوهش مستقلی میطلبد ولی به اختصار میتلوان
گفت که اطالقات واژه «مشرک» در موارد مختلف با یکدیگر متفاوت است .در پلارهای ملوارد کلاربرد ایلن
واژه بر اساس واقع و نفساالمر است و توجهی به برداشت خود شخص نمیشلود؛ بلر ایلن اسلاس عنلوان
مشرک بر کسانی که شرک نفس االمری دارند ولی متدین بهعنوان شرک نیستند نیز صادق است .روشن است
که طبق این کاربرد بسیاری از اهل کتاب در عداد مشرکین خواهند بود .ولی گاهی واژه «مشرک» بر اسلاس
آنچه جامعه اسالمی طبق آن سیر کرده ،به ذمی اهل کتاب اطالق نمیشود؛ و از آن جا که در کلاربرد اخیلر
ّ
تدین بهعنوان شرک ،موضوعیت دارد ،این عنوان بر اهل کتاب تطبیق نخواهد کرد (صدر ،بحوث فلی شلرد
العروة الوثقی.)261 /3 ،

« 1فإنّ الحربی حاله حال المباحات األصلیة یتملّک بالقهر و لو کان القاهر حربیا آخر مثله و تدلّ علی ذلک روایة عبداهلل اللحّام .»...
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بر این اساس روایت شریفه در صورت تمامیت آن اخص از مدعا است و شامل کفار بیطرفی که اهلل
کتاب هستند نمیشود.
ِّ ُ ُ َ ْ ُ
َ
َ
دلیل سو روایات «إنی أم ْرت أن أقاتل ْ
کم»
ِ
ِ ِ

در برخی روایات تصریح شده است که موضوع احترام ،اسالم است ،در نتیجه احترام هر شلخص دایلر

مدار اسالم او است .مرحوم برقی به سند معتبر از امام صادق (ع) از پیلامبر (ص) نقلل میکنلد کله ایشلان
فرمود:
َ َ َّ ُ ِّ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ِّ ُ َ َّ ٌ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
«أیها الناس أإنی أ أمرت أن أق أاتلکم حتی تشهدوا أن َل أإله أإَل الله و أنی محمد رسول الل أه ف أَِا فعلتم َ أل
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ِّ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
کم َعلی الله» (برقی.)284 /1 ،
حقنتم أبها أموالکم و أدماءکم أإَل أبحقها و کان أحساب
علی بن ابراهیم در تفسیر خود و ابن بابویه به سند دیگری از امام رضا (ع) نظیر مضلمون فلوق را نقلل
کردهاند (قمی ،تفسیر علی بن ابراهیم172 /1 ،؛ ابن بابویه ،عیون االخبار .)64 /2 ،همچنان که این روایلت
از طریق اهل سنت نیز به چندین سند از پیامبر (ص) نقل شده (مسللم بلن الحجلاج50 /1 ،؛ طبلری/17 ،
 439و  252 /22و  )316که بسیاری از آنها در کتاب «مالکیت خصوصی در اسلالم» جملع آوری شلده
است (احمدی میانجی.)75 ،
آقای قمی در تقریر استدالل به این روایت برآن است که به مقتضلی مفهلوم شلرط در فلراز نهلائی کله
َ َ
ََ
َ
َ َ َ
میفرماید« :فإذا ف َعل ُتم ذلک حقن ُتم ب َها أم َوالکم َو د َم َاءکم» میتوان نتیجه گرفت که تمامی اقسلام کلافر بله

است نای ّ
ذمی پای بند به شرایط عقد جزیه ،جایز است کله املوال وی تمللک شلود .اطلالق روایلت شلامل
داراالسالم نیز میشود (قمی ،الدالئل فی شرد منتخب المسائل.)392 /4 ،
اشکال اولی که در استدالل به این روایات قابل طرد است عدم داللت آن بر مهدور الدم و المال بودن
کفار است .زیرا در این روایات از واژه «اقاتل» استفاده شده است که ظهور در جنگ و جهاد دارد؛ للذا ایلن
روایات را میتوان دلیل بر تشریع جهاد ابتدائی دانست و با نظر به اینکه جهاد شرایط و احکامی دارد کله از
جمله آن وجود رهبر عادل و کاردان است ،آحاد جامعه اسالمی نمیتواند بدون اذن رهبر و با تمسک به این
روایات و بدون فرمان جهاد ،دماء و اعراض و اموال غیرمسلمان را مباد بشمارند.
به عبارت دیگر قتال مصدر باب مفاعله بوده و به معنای کشتن کسی است که قصد کشتن طرف مقابلل
را دارد (طوسی ،تبیان143 /2 ،؛ طبرسی)509 /2 ،؛ و با نظر اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسلی احتلرام
ً
مالی کافر بیطرفی است که اراده برای فعالیت علیه مسلمانان ندارد و اصل بیطرفی را عمال نقلض نکلرده
ً
است ،این آیات ارتباطی با مسئله این پژوهش ندارد و استناد به آنها صحیح نیست .شهید ثلانی کلامال بله
ّ
این نکته توجه داشته و در شرد عبارت شهید اول در کتاب قصاص که آورده« :و منها التساوی فلی اللدین،
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فال یقتل مسلم بکافر و لکن ّ
الذمی و یغرم دیة ّ
یعزر بقتل ّ
الذمی» مینویسد« :و یستفاد من ذلک جلواز قتلل
الحربی بغیر اذن اإمام و إن توقف جواز جهاده علیه و یفرق بین قتله و قتاله جهادا و هو کذلکِ ،لن الجهاد
من وظائف اإمام( »...شهید ثانی.)53 /10 ،
بهطوری که واضح است شهید ثانی با تفکیک بین قتل و قتال ،جواز قتل حربی را بر خالف قتال بلا وی
مشروط به اذن امام نکرده است .البته وی بر این دیدگاه خود دلیلی بیان نمیکند .لذا میرزای قملی در مقلام
اشکال به این فتوا معتقد است که این فتوا نمیتواند دلیلی داشته باشد مگر عموم آیه پنج سوره توبه که در آن
از واژه «قتل» استفاده شده است؛ و این عموم ،در جواز قتل بهصورت جهاد ،مشروط به اذن امام شده است
و در مابقی می توان به عموم آیه تمسک کرد .البته محقق قمی حتی دالللت آیله شلریفه را بلر جلواز «قتلل»
نپذیرفته ،برآن است که هرچند در آیه شریفه از واژه «قتلل» اسلتفاده شلده وللی متبلادر از آن هملان عنلوان
«قتال» و «جهاد» است و لذا آیه شریفه جواز هر نوع کشتنی را تشریع نمیکند (قمی ،الرسائل.)272 /1 ،
ِّ ُ ُ َ ُ َ َ
نقد دومی که به استدالل به این روایات مطرد است توجه به فراز «إنلی أملرت أن أقلاتلکم» اسلت کله
ظاهر آن گویای این نکته است که حکم مذکور از مختصات وجلود ایشلان اسلت .بنلابراین تلا زملانی کله
اطمینان به الغای خصوصیت نباشد نمیتوان از ظاهر عبارت چشمپوشی کرد .شایان ذکر است کله در ایلن
صورت این روایات حتی داللت بر تشریع جهاد ابتدائی بر همگان نیز نخواهد کرد.
عالوه بر این که اگر داللت روایت شریفه بر دیدگاه مشهور پذیرفته شود بایلد نسلبت آن بلا آیله  8سلوره
ممتحنه نیز سنجیده شود؛ و بهطوریکه گذشت ،این آیه مختص به کفار بیطرف و خواستار رعایت عدالت
و نیکی درباره آنان است .بنابراین نسبت آیه شریفه با مفهوم این روایت خاص مطلق اسلت و میتوانلد آن را
تخصیص زند .همچنانکه نسبت آیه جزیه (توبه )29 :با این روایت عموم و خصوص مطلق است و باید به
سبب آیه شریفه ،از عموم روایت نسبت به کفار ذمی چشمپوشی کرد.
شایان یادآوری است آقای قمی به لزوم تخصیص دوم توجه داشته ،در توضیح مفهوم این روایت تاکیلد
دارد که اگر غیرمسلمان معنون بهعنوان ذمی شود ،از احترام جلانی و ملالی برخلوردار خواهلد بلود (قملی،
الدالئل فی شرد منتخب المسائل.)272 /1 ،
دلیل چهار  :تمسک به روایت «سیوف خمسه»
کلینی به سند خود از حفص بن غیاث از امام صلادق (علیهالسلالم) نقلل میکنلد کله ایشلان فرملود:
خداوند پنج شمشیر بر این امت فرستاده است که سه تای آنها آشکار است .محل استشهاد دو شمشیر اول
و دوم و به صورت ضمنی شمشیر سوم است .در ذیل متن روایت را نقل کرده و تقریب استدالل به آن را بیان
خواهد شد.
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ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
َ َ َّ ُّ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ ُ ْ
َ َ ُ
«وأما السیوف الثالثة الش أاهرة فسیف علی مش أرکی العر أب قال الله عز و جل (فناقتلوا المش أنرکین حین
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َّ
َّ َ َ
کل َم ْر َصد فَِ ْن ُ
تابوا ْیعننی َمم ُننواَ -و أ َ ُ
الصنالة َو مت ُنوا
قناموا
وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم
أ
ٍ أ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
ِّ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ََ ُ َ َ َْ ُ ُْ ْ
َّ َ َ ْ ُ ْ
الم و أم َواله ْم و َر أاریه ْم َس ْنبی
الزکاة ف أِخوانکم أفی الد أین) فهؤَل أء َل یقبل أمنهم أإَل القتل أ أو الدخول أفی أاْلس أ
ِّ َ َ َّ َ َ
َ
ُ َّ
َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ
السیف الث أانی َعلی اهل الذ َّم أة قنال الل ُنه ت َعنالی َ(و
َعلی َما َس َّن َر ُسول الل أه ص ف أِنه سبی و عفا و ق أبل ال أفداء و
ُ ُ
ُ َّ َ ْ ُ َ ّ
ُ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َّ
ُ ْ ً ََ َ ْ َ
ِّ َّ ُ َّ
ون أبالل أه َو َل
(قاتلوا ال أذین َل یؤ أمن
قولوا أل ّلن
اس حسنا) نزلت ه أذ أه اْلْیة أفی اهل الذم أة ثم نسخها قوله عز و جل أ
أ
ُ َ َ ْ َ ِّ َ َّ َ ُ ُ ْ
ُ
ّ
ُ
یح ِّر ُم َ
بال ْ ْیوم اْلْخر َو َل َ
َ
کتناب َح ّتنی ْیعانوا
ون ما َح َّر َم الل ُه َو َر ُسول ُه َو َل أیدینون أدین الحق أمن ال أذین أوتنوا ال
أ أ
أأ
ُ َ َ
ْ ْ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
نل َو َمنال ُ ُهمْ
ْ
ْ
الم فلن یقبل أمنهم أإَل ال أجزینة أ أو القت
ال أجزیة عن ٍید و هم ص أاغرون) فمن کان أمنهم أفی د أار أاْلس أ
َ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ
نت لَنناَ
فیء و َر أاریهم سبی و أإَا ق أبلوا ال أجزینة علنی أنف أس أنهم حنرم علیننا سنبیهم و حرمنت أمنوالهم و حل
َ ْ
ْ
کان م ْن ُه ْم فی َدار ال ْ َح ْرب َح َّل لَ َنا َس ْب ُیه ْم َو أ َ ْم َوال ُ ُه ْم َو لَ ْم َتح َّل ل َ َنا ُم َن َ
اکح ُت ُه ْم َو َم ْن َ
ُم َن َ
اکح ُت ُه ْم َو ل ْم یق َبل أم ْنن ُه ْم
أ
أ أَ أ
َأ
َّ ُّ ُ ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ ٌ
یف َعلَی ُم ْشنرکی الْ َع َجنم َ ...فه ُنؤ ََلء ل َ ْ
نن
الم أ أو ال أجزیة أ أو القتل و السیف الث أال س
أ
أإَل الدخول أفی د أار أاْلس أ
أ
أ
ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ ْ ُ َ ُّ ُ ُ
ْ ْ َ
الم» (قمی ،التفسیر320 /2 ،؛ کلینی11 /5 ،؛ ابن بابویه ،الخصال،
یقبل أمنهم أإَل القتل أ أو الدخول أفی أاْلس أ
275 /1؛ طوسی ،تهذیب 115 /4 ،و .)136 /6

در این روایت که نحوه تعامل م سلمین با مشرکین و اهل کتاب مطرد است تاکید شده که قاعلده اوللی
اسالم آوردن مشرکین است و در غیر این صورت نه خون و نه اموال آنها محترم نخواهد بود .اهل کتاب نیز
موظف به قبول اسالم یا پرداخت جزیهاند ،در غیر این صورت آنها نیلز حرملت جلانی و ملالی نخواهنلد
داشت .اطالق روایت کافر بیطرف را نیز شامل است و با وی نیز بر اساس همین ضوابط عمل میشود.
سند روایت پیش گفته در تمامی طرق آن مشتمل بر قاسم بن محمد اصفهانی قمی معروف بله کاسلوال
است که نجاشی در مورد او مینویسد« :لم یکن بالمرضی» (نجاشی ،)315 ،ابن غضائری نیز گفته اسلت
که «حدی ه یعرف و ینکر» (ابن داود ،)494 ،بلکه ابن داود از کشی نقل میکند که وی غالی نیز بوده است
(همان)؛ عالوه بر آنکه مدحی درباره وی وارد نشده است (خوئی ،معجم رجال الحدیث.)46 /15 ،
شخص دیگری که در تمامی اسناد این روایت دیده میشود سلیمان بن داود المنقلری اسلت .بله گفتله
ّ
فاضل آبی و برخی دیگر ابن غضائری درباره وی گفته است «ضعیف جدا» (آبی .)260 /2 ،محقق حللی،
ّ
ابن داود و عالمه نیز وی را ضعیف شمردهاند (محقق حلی ،نکت النهایة372 /2 ،؛ ابن داود459 ،؛ عالمه
ّ
حلی ،خالصه الرجال .)225 ،بنابراین توثیق نجاشی (نجاشی )184 ،معارض بلا تضلعیفات فلوق اسلت.
راوی مباشر از امام (ع) یعنی حفص بن غیاث نیز از قضات اهل سنت بوده است.
با نظر به جمیع نکاتی که درباره سند این روایت گذشت ،روشن میشود که اعتماد بدین روایلت بلرای
اثبات دیدگاه مشهور با توجه به اهمیت موضوع و خطیر بودن آن چندان موجه نیست .عالوه بر آنکه هر چند
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روایت فوق از جهات متعددی ابهامات روایات سابق را ندارد ولی همچنان نسبت این روایت با آیه  8سلوره
ممتحنه اخص مطلق است ،در نتیجه باید این روایت را مختص به کفار بیطرف دانست .شایان ذکر اسلت
که این روایت از جهات دیگری نیز تخصیص خورده است.
دلیل پنچم :اولویت عرفی
به باور بسیاری از فقیهان اصل اولی در دماء کفار بیطرف ،عدم احترام اسلت (طوسلی ،نهایلة291 ،؛
ّ
ابن زهره203 ،؛ کیدری190 ،؛ عالمه حلی ،منتهی المطلب86 /14 ،؛ نجفی)231 ،؛ بلکه شلیخ طوسلی
به استناد عموم آیه پنچ سوره توبه معتقد به جواز قتل پیرمردان و راهبان و عدم جواز اخذ جزیه از بتپرستان
و صابئین است (طوسی ،الخالف 520 /5 ،و  539و )543؛ ابن شهرآشوب نیز دلیل و مدعای شیخ درباره
ّ
پیرمردان و راهبان را پذیرفته است (ابن شهرآشوب)185 ،؛ عالمه حلی نیز به استناد آیه فوق محاصره کامل
ّ
شهر کفار را جایز میداند (عالمه حلی ،منتهی المطلب)84 /14 ،؛ همو کشتن کافر کشاورزی که مشلغول
کشاورزی است و ارتباطی به قتال ندارد را داخل در عموم آیه شریفه میداند (همان .)105 ،فخلرالمحققین
دلیل فتوای شیخ و ابن جنید مبنی بر کراهت ریختن ّ
سم در آب شهرهای جنگی و عدم حرملت آن را عملوم
آیه شریفه میداند (فخرالمحققین .)357 /1 ،همچنان که صاحب جواهر به جهت عموم آیله شلریفه ،علدم
جواز کشتن مریضی که امیدی به بهبودی او نیست را خلالی از بحلث نمیدانلد (جلواهرالکالم.)77 /21 ،
عالمه طباطبائی در ذیل همان آیه با وضود بیشتری تأکید دارد که آیه شریفه با مهدورالدم دانستن مشلرکین،
هر نوع احترام از آنها را نفی میکند؛ درنتیجه منعی درباره هر اتفلاقی کله بلرای آنهلا بیفتلد وجلود نلدارد
(طباطبائی 15 /9 ،و .)152
با روشن شدن عدم حرمت جانی کافر بیطرف به استناد اولویت عرفی قطعی میتوان ادعا کرد که آنان
واجد احترام مالی نیز نیستند (قمی ،الدالئل فی شرد منتخب المسائل.)391 /4 ،
استدالل فوق از دو جهت قابل پیگیری است .در جهلت اول بلا پلذیریش علدم حرملت جلانی کفلار
بیطرف اولویت عرفی ادعا شده مورد مناقشه قرار میگیرد .در جهت دوم نیز با پذیریش اولویت مورد ادعلا
عدم حرمت جانی کفار بیطرف پذیرفته نمیشود .جهت اول از برخی سخنان صاحب جواهر قابل استفاده
است .وی درباره اموال کافر مستأمنی که به دارالحرب پناهنده شده است بر آن اسلت کله هلر چنلد امنیلت
جانی وی سلب شده است ،ولی همچنان امنیت مالی وی محفوظ است .وی در ادامه تاکید دارد که مقصود
فقیهان از تبعیت مال نسبت به نفس ،این است که اگر نفسی محترم شد اموال وی نیز محترم است ،نه اینکه
اگر نفس وی محترم نشد اموال وی نیز محترم نخواهد بود .به عبارت دیگر تبعیت اموال از انفلس در ناحیله
احترام ثابت ،و از ناحیه عدم احترام ثابت نیست (.)104 /21
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شاهد بر این مدعی مواردی است که احترام جانی شخص به خاطر اعمالی همچون ّ
سب النبی ،زنلای

محصنه یا لواط سلب شده است ،ولی پر واضح است که همچنان حرمت مالی وی یا به صورت نسلبی یلا
ً
ً
مطلقا محفوظ است .بر این اساس ،جزم به اینکه اگر کافری به لحاظ جانی محترم نیست حتملا بله لحلاظ
مالی احترامی نخواهد داشت ،چندان روشن نیست؛ البته حصول ّ
ظلن ملورد انکلار نیسلت .وللی بله بلاور
نویسنده نکته مهم در مناقشه این استدالل جهت دوم یعنی عدم دلیل بر عدم حرملت جلان کلافر بیطلرف
است 1.بنابراین کبری استدالل که عدم حرمت جانی کفار بیطرف است چندان روشن نیست.
دلیل ششم :اجماع منقول
با بررسی انتقادی از مهمترین دالیل لفظی دیدگاه مشهور ،میتوان به برخی دالیلل غیلر لفظلی دیلدگاه
مشهور نیز پرداخت .بهطوریکه در بیان دیدگاهها اشاره شد برخی همانند صاحب جواهر مخالفی از بلرای
دیدگاه مشهور پیدا نکرده است (همو .)136 /24 ،هچنانکه شاید ارتکاز متشرعه یلا سلیره مسللمین نیلز از
جمله دالیل غیر لفظی به حساب آیند.
به باور نویسنده صاحب جواهر شهادت به عدم وجود مخالف داده است و پر واضلح اسلت کله علدم
ً
خالف به معنای اجماع نیست؛ و با وجود روایات پیشگفته اگر واقعلا اجملاعی وجلود داشلته باشلد ،ایلن
اجماع محتمل المدرک بلکه مقطوع ال مدرک است ،و اعتبار این چنلین اجماعلاتی در اصلول ثابلت نشلده
است .همچنان که اجماع منقول به خبر واحد نیز معتبر نیست .ارتکاز متشرعه نیز اگر ثابت باشد به احتمال
ً
زیاد مستند به همین فتاوا بوده ،در نتیجه مستقال قابل استناد نیست .همچنانکه مخالفت با مشهور فقهیلان
نیز د ر ام ال مقام خالف احتیاط نیست؛ چراکه موضوع محلل گفتگلو مربلوط بله دملاء و اعلراض و املوال
دیگران است که احتیاط در خالف دیدگاه مشهور است.
نتیجهگیری
با بررسیهای صورت گرفته روشن میشود که آن دسته از دالیل دیدگاه مشهور که به لحلاظ سلندی از
اعتبار الزم برخوردار هستند یا در صدد تشریع جهاد ابتدائیاند ،در ظرفی غیر از جهاد مشلروع داللتلی بلر
عدم حرمت جانی و مالی کافر بی طرف یا ظهوری در بیان حکم شرعی کللی ندارنلد ،در نتیجله نمیتلوان
بدون اذن حاکم اسالمی ،در اموال کفار بیطرف تصرف کرد .عالوه بر اسالم بهعنوان دینلی کله در تملامی
برنامه های راهگشای خود از فطرت سلیم انسانی تخطی نکرده است ،در تعاملل بلا کفلار بیطلرف نیلز از
 1نویسنده در مقاله مستقلی که در مجله فقه مدنی دانشگاه رضوی به شماره  15چاپ شده است در این باره به تفصیل سخن گفته است.
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اصول انسانی و فطری که خود داعیهدار آن است عدول نکرده و در آیه «احسلان» (ممتحنله )8 :بلا دسلتور
صریح خواستار رعایت اصول انسانی درباره آنها شده و آن را نمونهای از قسط دانسته است .آیه شلریفه کله
نسبت آن با دالیل دیدگاه مشهور اخص مطلق است در صورت تمامیت دالیل رقیب به لحاظ قواعلد جملع
عرفی مقدم بر آنها خواهد .همچنان که سنت عملی پیامبر اکرم (ص) نیز بنا به تصریح برخی فقهیان طلراز
اول بر همین منوال بوده و جز در شرایطی که کفار با اقدام ابتدائی علیه مسلمانان ،حجت را بلر علیله خلود
تمام میکردند ،ایشان تصمیم نمیگرفت احترام جانی و مالی را از آنان سلب کند (سبزواری.)138 /9 ،
منابع
ابن بابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.1362 ،
______________ ،علل الشرائع ،قم ،کتابفروشی داوری 1386 ،ق.
______________ ،عیون االخبار ،بیجا ،نشر جهان 1378 ،ق.
ابن زهره ،حمزه بن علی ،غنیه النزوع ،قم ،مؤسسه امام صادق (علیه السالم) 1417 ،ق.
ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،متشابه القرآن و مختلفه ،قم ،انتشارات بیدار 1369 ،ق.
احمدی میانجی ،علی ،مالکیت خصوصی در اسال  ،قم ،نشر دادگستر 1424 ،ق.
اصفهانی ،ابو الحسن ،وسیلة النجاة ،قم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1422 ،ق.
ایروانی ،علی ،حاشیه مکاسب ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد 1406 ،ق.
آبی ،حسن بن ابی طالب ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1417 ،ق.
بحرانی ،یوسف بن احمد ،الحدائق الناضره ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1405 ،ق.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه 1371 ،ق.
بهجت ،محمد تقی ،وسیلة النجاة ،قم ،انتشارات شفق 1423 ،ق.
بیهقی نیشابوری کیدری ،محمد بن حسین ،اصباح الشیعه ،قم ،مؤسسه امام صادق (علیهالسالم) 1416 ،ق.
تقيالدین حلي ،حسن بن علي ،رجال ابن داود ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران 1383 ،ق.
جوادی آملی ،عبدالله ،مفاتیح الحیاه ،قم ،إسراء.1391 ،
خامنهای ،علی ،االستفتاءات ،قم ،دفتر معظم له 1424 ،ق.
ّ
خمینی ،رود الله ،کتاب البیع ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره 1421 ،ق.
خوانساری ،محمد ،التعلیقات علی الروضه البهیه ،قم ،منشورات مدرسه رضویه ،بیتا.
خوئی ،ابوالقاسم ،صراط النجاه ،قم ،مکتب نشر المنتخب 1416 ،ق.
__________ ،معجم رجال الحدیث ،بیجا ،بیتا.
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__________ ،منهاج الصالحین ،قم ،نشر مدینة العلم 1410 ،ق.
سبزواری ،عبد االعلی ،مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،موسسه اهل بیت (ع) 1409 ،ق.
سیستانی ،علی ،تعارض األدله و اختالف الحدیث ،مقرر :سید هاشم هاشمی ،بیجا ،بیتا.
شبیری زنجانی ،موسی ،کتاب نکاح ،قم ،مؤسسه نور رأی پرداز 1419 ،ق.
شعرانی ،ابوالحسن ،حاشیه الوافی ،اصفهان ،کتابخانه امیر المومنین 1406 ،ق.
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضه البهیه ،قم ،مکتبه الداوری 1410 ،ق.
صاحب جواهر ،محمد حسن بن باقر ،جواهر الکال  ،بیروت ،داراإحیاء التراث العربی 1404 ،ق.
صدر ،محمد باقر ،المحاضرات التأسیسیه ،قم ،مرکز االبحاث التخصصیه 1413 ،ق.
__________ ،بحوث فی شرح العروة الوثقی ،قم ،مجمع الشهید الصدر العلمی 1408 ،ق.
__________ ،بحوث فی علم االصول ،قم ،مؤسسه دائره المعارف 1431 ،ق.
طباطبائی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین ،بیتا.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصر خسرو 1372 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسه الرساله 1420 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار ،تهران ،دارالکتب االسالمیه 1390 ،ق.
______________ ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
______________ ،الخالف ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین قم 1407 ،ق.
______________ ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دار الکتاب العربی 1400 ،ق.
______________ ،تهذیب االحکا  ،تهران ،دارالکتب االسالمیه 1407 ،ق.
______________ ،رجال الشیعه ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1427 ،ق.
عاملی ،محمد بن علی ،مدارک االحکا  ،قم ،مؤسسه آل البیت 1411 ،ق.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم 1414 ،ق.
__________________ ،رجال العالمة ،نجف اشرف ،منشورات المطبعة الحیدریة 1381 ،ق.
__________________ ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،مشهد ،مجمع البحوث اإسالمیه 1412 ،ق.
فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله ،کنز العرفان ،قم ،بیجا ،بیتا.
فخر المحققین ،محمد بن حسن ،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسه اسماعلیان 1387 ،ق.
قمی ،ابوالقاسم ،الرسائل ،قم ،دفتر تبیلغات اسالمی 1427 ،ق.
قمی ،تقی ،الدالئل فی شرح منتخب المسائل ،قم ،کتاب فروشی محالتی 1423 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،دارالکتاب 1404 ،ق.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه 1407 ،ق.
گلپایگانی ،محمد رضا ،مجمع المسائل ،قم ،دارالقرآن 1409 ،ق.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع اْلسال فی مسائل الحالل و الحرا  ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان 1408 ،ق.
___________________ ،نکت النهایة ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1412 ،ق.
محقق کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد ،آل البیت (علیه السالم) 1414 ،ق.
مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ،بیتا.
مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید 1413 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،الفتاوی الجدیده ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیهالسالم)  1427ق.
منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی والیه الفقیه ،قم ،نشر تفکر 1409 ،ق.
____________ ،دراسات فی المکاسب المحرمه ،قم ،نشر تفکر 1415 ،ق.
نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی  -فهرست أسالماء مصالنفی الشالیعة ،قلم ،انتشلارات جامعله مدرسلین،
1407ق.

