تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه
با رويکردی بر نظر امام خمیني

(س)

سید محمد موسوی بجنوردی
فرحناز افضلی قادی

چکیده :مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسالم نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته
و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره) ،به نتایج
متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد .بر اساس قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی ،مسیحی،
زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسالمی در امان حکومت قرار
میگیرند .این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم
متعالی اسالم برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت
هائی نیز مواجه بوده اند .اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد
می باشد ،در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم
وجود مصالح سابق ،احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد .مضافا اینکه امروزه ،در
نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقهای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین
حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان
ها نبز مالک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد ،لذا با در نظر گرفتن تغییر
شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار
مسلمانان ،میتوان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید
نظر کرد.
کلیدواژهها :اقلیت های دینی ،اهل ذمّه ،احکام شرعی ،جزیه ،مقتضیات زمان و مکان
 .استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر گروههای دین و فلسفه ،حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) .
E-mail: moosavi@ri-khoomeini.com

 .دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(س) از پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.
E-mail: fa.1390@yahoo.com
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مقدمه
از دیرباز مسأله تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان یکی از بحثهای مورد توجه مسلمین بوده استت و
از صدر اسالم نیز نمونههای فراوانی از برخورد پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهم الستالم) بتا اهتل
کتاب و شیوه برخورد با ایشان روایت شتده استت .از یت

ستو تعتالیم استالم متضتمن دستتورات

اخالقی از جمله احسان و نیکوکاری ،عفو و اغماض و اظهار دوستی و مودّت نسبت به همنوع بوده
و اهل کتاب نیز همچون سایر مسلمانان انسان بوده و لتذا از یکستری حقتوق شتهروندی مثتل حتق
حیات ،آزادی ،عدالت ،امنیت ،کرامت ذاتی و ...برخوردار هستند و از طرف دیگر در یکستری از
احکام در ابواب مختلف فقه اعم از ارث ،قصاص ،وکالت ،طهارت ،نکاح ،وصیت ،حدود ،دیتات
و  ...با مسلمانان تفاوت داشته و و با محدودیتهایی مواجه هستند .در این مقاله به برخی از احکتام
مرتبط با اهل کتاب و دستورات فقها در مورد آنها اشاره شده است و سپس بتا استتمداد از تئتوری
مقتضیات زمان و مکان که توسط امام تبیین گردیتد ،ضترورت بتازبینی در بستیاری از ایتن احکتام
نتیجه گرفته شده است.

ذمّه در لغت و اصطالح
ذمّه در لغ ت به معنای عهد ،پیمان ،ضمانت ،کفالت ،امان و پناه آمده است (معتین  936ج  :ذیتل واهه

ذمّه؛ فیروزآبادی  1ج 6 :1؛ دهخدا  993ج  .) 1 3 :7و در اصطالح فقهی واهۀ اهل ذمّه بتر پیتروان
ادیان آسمانی مسیحیت و یهودیت اطالق میشود و همینطور بتر مجتوس (زرتشتتی) کته در متورد
آنها شبهۀ الحاق به اهل کتاب وجود دارد و آنها کفاری هستند که که اهلیّت قرارداد ذمّه را داشتته
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

و با انعقاد پیمان دائم با حکومت اسالمی از حقوق معیّنی که حداقل شامل محترم بودن جان ،مال و
ناموس آنهاست برخوردار خواهند بود .این گروه برای زندگی در پناه دولت استالمی و برختوردار
شدن از حمایتها ی آن باید مبلغی را طبق قرارداد به حکومت بپردازند که به آن جزیه گفتته شتده
و یکی از اقسام بیت المتال محستوب متیگتردد (نجفتی  931ج  .) 7- 91 :البتته در معنتا و وجته
تسمیه جزیه اختالف نظتر وجتود دارد .برختی از لغویتون ،جزیته را بته معنتای کتافی بتودن معنتی
کرده اند و معتقدند که بدین علت به این مال جزیه گفتهاند که برای حفت جتان ایشتان بته گترفتن
جزیه اکتفا شده است (راغب اصفهانی ) 31 : 1 6برخی جزیه را از باب جزا به معنای کیفر یتا پتاداش
گرفتهاند که این مال ،جزا و کیفر کافر ماندن آنان و به قتل نرسیدن آنان بته ختاطر کفرشتان استت
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«گزیت» به معنای مالیات و خراج باشد که قبالً در ایران رایج بوده و آن را در زبان عربتی «جزیته»

مقاله

(شتیخ مفیتد  . ) 63 : 1 7برختی دیگتتر نیتز معتقدنتد کتته احتمتال دارد جزیته معتراب کلمته فارستتی
گفتهاند (منتظری  1 1ج  .)961 :9اما سرخسی میگوید «مقصود از گرفتن جزیه بعد متالی آن نیستت
بلکه هدف از آن دعوت نمودن به طرف دین به بهترین روش است چرا که با انعقاد ذمّه ،جنگ به
طور کلی تعطیل میشود و کافر در بین مسلمین ساکن میگردد و از این رهگذر به محاسن استالم
پی میبرد و چه بسا به این ترتیب به اسالم روی آورد» (سرخسی  116ج .)77 : 1اما از کفار غیر ذمّی
از قبیل بت پرستان و ستاره پرستان ،پیروان سایر ادیان و پیامبران الهی مانند حضرت ابراهیم ،داوود
و غیر آنها(علیهم السالم) چه عرب باشند و چه عجم ،پیشنهاد قرارداد مذکور پذیرفتته نمتیشتود
(شیخ طوسی الف بیتا ج 96 :؛ امام خمینی

 1ج و  331 :مسأله ).

شرايط قرارداد ذمّه
اهل ذمّه با انعقاد قرارداد ذمّه جزء اتباع دولت اسالمی محسوب میشوند؛ لتذا دولتت حتق اختراج
آنان را ندارد و همۀ آنها همچون سایر مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردارخواهند بود و متقابالً
اهل کتاب در برخی از قوانین کشور کته بته احتوال شخصتیه (همچتون ارث ،ازدواج )... ،مربتوط
میشود آزاد بوده و می توانند در صورت تمایتل بته قتوانین خودشتان عمتل نماینتد .ولتی در اکثتر
قوانین ،باید تابع دولت اسالمی باشند؛ زیرا در کشور باید ی

قانون حکمفرما باشد .به موجب این

قرارداد ،یکسری تعهداتی برای اهل ذمّه ایجاد میشود که برخی از آنها جزو شرایط اصلی (رکنی)
و برخی نیز جزو شرایط توافقی است و نقض هتر یت

از آنهتا مجتازات ویتژهای را در پتی دارد.

برخی از این شرایط به استناد آیات شریفه قرآن میباشد که میفرماید« :قاتِلُوا الَّذینَ الیؤْمِنُونَ بِاللَّتهِ
وَ ال بِالْیوْمِ الْآخِرِ وَ ال یحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال یدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُتوا الْکِتتابَ
حَتَّى یعْطُوا الْجِزْیةَ عَنْ یدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» (توبته ) 3 :بتا کستانی کته بته ختدا و روز بازپستین ایمتان
نیاوردهاند و چیزهایی را کته ختدا و رستولش حترام شتمردهانتد حترام نمتیداننتد و بته دیتن حتق
نگرویده اند از کسانی که کتاب آسمانی بر آنان نتازل گشتته بجنگیتد تتا آن هنگتام کته بته دستت
خویش با توانایی جزیه بپردازند در حالتی که در برابر اسالم خاضعند.

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

آنان نیز باید به عهد وپیمان خود وفادار بوده و همچون سایر مسلمین تابع قوانین کشور باشند .البتته

( س)
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برخی از علمای لغت و مفسرین ،صاغر را به معنای کسی که به ذلت و پستی رضایت متیدهتد
تفسیر نمودهاند (راغب اصفهانی  1 6ق 131 :ذیل ماده صغر) .سخن فخر رازی نیز در این باب چنین است
که «الزم است در هنگام پ رداخت جزیه نوعی ذلات و خواری متوجه ذمّی شود چرا که طبتع انستان
عاقل از تحمل خواری متنفر است و وقتی که به کتافر متدتی مهلتت داده شتد و او عتزات استالم و
دالئل صحّت آن و ذلات کفر را مشاهده نمود به اسالم روی میآورد و مقصود از تشریع جزیته در
اسالم هم همین است» (فخر رازی بیتتا ج  )9 : 6اما برختی دیگتر از مفسترین متتأخر از جملته علاامته
طباطبایى معتقدند ک ه مراد آیه این است که مسلمانان نباید در وضعیتى قرار گیرند کته در دریافتت
جزیه ،کفار ذمّى بر مسلمانان منت نهاده و آنان را خوار سازند ،بلکته بایتد از روق قتدرت و ستلطه
اقدام به دریافت جزیه کرد .بنابراین« ،عن ید» به معناق «عن قدرة و سلطة لکتم علتیهم» متىباشتد و
کلمۀ «صاغرون» یعنی اینکه اینان باید در برابر سنت اسالمى و حکومت دینى عادل ،فروتن بتوده و
در جامعه اسالمى به رویارویى با مسلمانان نپردازند و در پى ترویج عقاید کفرآمیز نباشند (طباطبتایى
 973ج.) 1 - 19 :3

اما شرایط لحاظ شده در قرارداد ذمّه به طور اختصار عبارتند از:
 .پرداخت جزیه؛
 .ترک اعمال منافی با امان؛
 .9التزام به احکام و قوانین اسالمی؛
 .1پذیرش احکام صادره دادگاههای اسالمی درباره آنها؛
 .1عدم اقدام علیه مسلمانان(اذیت و آزار و ضرر به آنها)؛
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

 .6عدم احداث معابد ،زدن ناقوس و احداث ساختمانهای بلند مرتبه؛
 .7عدم اظهار منکرات در کشور اسالمی

(شیخ طوسی

الف

بیتا ج 19-11 :؛ نجفی  931ج :

 67- 7؛ ابنادریس  191ج  ،7-3 :ج .) 36 :9

اکثر فقها معتقدند که ترک دو شرط اوّل و دوم (یعنی پرداخت جزیه و ترک اعمتال منتافی بتا
امان) یا یکی از آن دو مساوی با نقض قرارداد ذمّه خواهتد بتود چراکته از شترایط رکنتی قترارداد
محسوب میشوند .در واقع جزیه ،یکی از مهم ترین مبتاحثی استت کته در متورد اهتل ذمّته مطترح
میشود و در ازای حمایت و حراست جانی و مالی دولت اسالمی از اهل ذمّته استت و بتا نقتض و
عدم پرداخت آن ،حقوق متقابل فرد و دولت کأن لم یکن تلقی شده و فرد ذمّی از تحت حمایت و
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اسالم مخصوصاً در بین ایرانیان و رومیان مرسوم بوده و با آمدن اسالم امضا شده است (علی بتیتتا ج
 33 :1؛ ابناثیر

مقاله

امان دولت اسالمی خارج میشود .البته نظام جزیه از مباحث تأسیسی اسالم نیستت بلکته از قبتل از
 1ج .)1 9-1 1 :

اما اطالق «امان» مقتضی این است که عمل منافی امتان مثتل کمت

بته مشترکین در جنتگ بتا

مسلمین ترک شود .بنابراین اگر اینگونه عملی را انجام دادند ،امان را نقض کردهاند .چراکه اگر با
ما به جنگ برخاستند بر ما الزم است که با آنها بجنگیم و وجوب جنگ با آنتان بتا در امتان بتودن
آنها منافات دارد و با مخالفت این دو شرط (پرداخت جزیه و ترک عمل منافی امان) قرارداد نقض
میشود (عالمه حلای

 1ج .)363 :

میزان جزيه
نظر مشهور فقهای شیعه در مورد میزان جزیه این است که جزیه اندازه و مقدار مشخصی ندارد (نه
حداقل و نه حد اکثر) و میزان آن بستگی به نظر و صالحدید امام و حاکم اسالمی دارد .نظر شتیخ
طوسی در مبسوط این است که جزیه حدّ و اندازه معیّنی ندارد بلکه امام با توجه بته قتوّت و ضتعف
جواهر در این مورد به ادعای اجماع در کتاب غنیه اشاره مینماید (نجفی  931ج

.) 11 :

معافین از پرداخت جزيه
اسالم در عین حالی که جزیه را به عنوان شرط اصلی در قرارداد ذمّه مطرح میکنتد ولتی در عتین
حال عدهای از اهل کتاب را در عین بهره مندی از جمیع مزایا و حقوق قرارداد ذمّه ،از پرداخت آن
معاف مینماید .این عتدّ ه شتامل زنتان ،اطفتال و افتراد نابتالو ،دیوانگتان ،مستتمندان و فقترا ،پیتران
سالخورده و افراد ناتوان و  ...میباشند .محقق حلای میگوید که ازکودکان ،دیوانگان و زنان جزیه
دریافت نمیگردد (محقق حلی  1 1ج و  .) 11 :صتاحب جوواهر

پتس از بیتان عبتاراتی از محقاتق

میفرماید« :در این مورد مخالفی ندیدم ،بلکه در منتهی ،غنیه و تذکره بر ایتن حکتم ادعتای اجمتاع
شده است» (نجفی  931ج

.) 96 :

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

اهل ذمّه آن را به طور سرانه یا بر اراضی ایشان وضع مینماید (شیخ طوسی التف بیتتا ج  .)93 :صتاحب

( س)
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فقها در وجوب و عدم وجوب جزیه بر فقیتران و مستتمندان اهتل ذمّته اختتالف دارنتد .شتیخ
طوسی بنابر یکی از دو قولش ،عالمه حلی ،صتاحب جوواهر و  ...بته وجتوب پرداختت جزیته فتتوا
دادهاند .در مقابل ،شیخ در خالف ،مفید ،و  ...فتوا به عدم وجوب دادهانتد .شتیخ طوستی

در خوالف

میفرماید :بر کسی که فاقد کسب و مال استت ،جزیته واجتب نیستت ،وی دلیتل عتدم وجتوب را
اجماع بر سقوط ،اصل برائت ذمّه فقیر و نیز آیات «الَ یُکَلفُ اهلل نَفْسًتا ِلاتا وُسْتعَهَا» (بقتره ) 36 :و «لَتا
یُکَلاف اهلل نَفْسًاً ِلَّا مَا آتَاهَا» (طتالق )77 :می داند در نتیجه وقتی ذمّی مالی ندارد ،جزیته بتر او واجتب
نخواهد بود» (شیخ طوسی  1 1ج  117 :1مسأله  .) 1اینگونته افتراد در بستیاری از متوارد از بیتت المتال
مسلمین نیز بهره خواهند برد .پیران ستالخورده و افتراد نتاتوان نیتز گتروه دیگتری از معتافین جزیته
هستند .که در مورد ایشان نیز اختالف اقوال وجود دارد .برخی حکم به سقوط جزیه و برخی عتدم
سقوط آن دادهاند .بنابر نقل صاحب جواهر ،اسکافی ،محقق در المختصر النواف

فتوا به سقوط جزیه از پیر سالخورده

دادهاند (نجفی  931ج

و عالمته در قواعود،

.) 97 :

به جز گروهها ی مذکور در چند مورد دیگر نیز تعهدات مالی قرارداد ذمّه منتفی و متعهتدین از
پرداخت جزیه معاف میگردند و مسلمین نیز حق مطالبه جزیه را نخواهند داشت .از جمله بتا اقترار
شهادتین و مسلمان شدن ذمّی ،قرارداد ذمّه و تعهد به پرداخت جزیه خود به خود منتفی متیگتردد.
فخرالمحقاقین میفرمایتد :در جتایی کته جمیتع آثتار ناشتی از بتیایمتانی و کفتر بته دلیتل روایتت
نبوی(االسالم یجبّ ما قبله) از بین متی رود ،ستقوط جزیته بته طتور مطلتق و بته طریتق اولتی ثابتت
میگردد؛ زیرا جزیه عقوبتی است که به دلیل کفر و صغار وضع شده و لذا با آمتدن استالم مرتفتع
میگردد و بر این مسأله اجماع نیز قائم است .وی یکی دیگر از موارد اسقاط جزیته را فتوت ذمّتی
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میداند و معتقد است که اگر ذمّی قبل از فرا رسیدن موعد مقرر پرداختت جزیته ،بمیترد جزیتۀ او
ساقط میگردد (فخرالمحققین  937ج  .)936-937 :در مواقعی که مستلمانان بته کمت
نیازمند باشند نیز ممکن است طی ی

نظتامی ذمّیتان

پیمان مشترک دفاعی از پرداخت جزیه معاف شوند .در این

زمینه روایتی از امام صادق رسیده است که «من استعین به من أهتل الذمّته علتی حترب المشترکین
طرحت عنه الجزیه» کسی که از او در جنگ با مشرکان استفاده شود ،جزیه از او برداشته متیشتود
(نوری طبرسی  113ج :

باب  16ح ).

 .فقیر اصطالحاً به کسی گفته میشود که درآمد ساالنه او کفاف مختارجش را ندهتد (محقتق حلاتی  1 1ق ج و :
.) 1

22
دیات ،طهارت و نجاست ،حرمت و حلیّت ذبایح و  )...تفاوتهای زیادی با مسلمانان دارد .کته بته

مقاله

اما احکام شرعی مرتبط با اهل کتاب (ابواب مختلتف نکتاح ،ارث ،قضتا و شتهادت ،قصتاص،
بررسی برخی از این احکام میپردازیم:
باب نکاح
در مورد ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با زن ذمّی ،قول مشهور آن است که ازدواج دائم ممنوع بتوده
ولی ازدواج موقت آنها جایز است (محقق حلاتی  1 1ج و  .)1 1 :شهید ثانی در این باره متیفرمایتد:
حکم حرمت ازدواج دائم زن کتابی بر مرد مسلمان فقط در صورتی است که ابتتدایی باشتد؛ یعنتی
مرد در حالی که مسلمان است ،زن کتابی را به عقد خود در آورد اما اگر ادامه نکاح سابق باشد به
گونه ای که زن و شوهر ،کافر کتابی بوده و در عقد دائم باشند و سپس شوهر مسلمان شود در ایتن
صورت نکاح آنها به حال خود باقی خواهد مانتد (شتهید ثتانی بتیتتا ج  ) 3 :1امتام خمینتی در متورد
ازدواج مسلمانان با اهل کتاب معتقد است که بر زن مسلمان جایز نیست که با کتافر ازدواج نمایتد
چه به صورت ازدواج دائم و چه موقت و بین کافر حربی یا کتابی همینطور مرتتد فطتری یتا مرتتد
مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید .و اما در مورد زن کتابی یهودی و نصترانی اقتوال مختلتف استت.
اشهر آنها این است که ازدواج دائمی با آنها ممنوع است ولیکن ازدواج انقطاعی با آنها جایز است.
و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم ،احوط منع آن میباشد

(امتام خمینتی

 1ج و  .)79 :طبق قانون اسالم ،ازدواج مردان غیر مسلمان ولو ذمّی و متعهد بتا زنتان مستلمان
ممنوع بوده و ارتکاب آن جرم محسوب میشود و درصورتی که این مسأله در قترارداد ذمّته ذکتر
شده باشد ولی رعایت نشود ،جرم مزبور موجب نقض پیمان ذمّه تلقی میشود.
باب ارث
در مورد ارث بردن کفار از همدیگر ،محقاق حلای معتقد استت کته کفتار ولتو اینکته از دیتنهتا و
نحلههای مختلف باشند از یکدیگر ارث میبرند (محقق حلای  1 1ج1و )3 1 :9به دلیل عمتوم ادلته و
روایات خاصه و وجود اجماع در این مسأله و اینکه همه آنها از هر کیش و آیینی کته باشتند یت
ملت محسوب می شوند و نفی توارث موجود در نصوص ناظر به نفی توارث بین اسالم و کفر است
(نجفی  931ج 9 :93باب موانع ارث) امتا بتین فقهتای استالم هتیال اختالفتی در ایتن مستأله نیستت کته
کافر(چه حربی و چه ذمّی و چه مرتتد و غیتره) از مستلمان ارث نمتیبترد و در ایتن مستأله اجمتاع

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

ملای نیز فرقی نیست .و برای مرد مسلمان جایز نیست که به جز زن کتتابی بتا ستایر اصتناف کفاتار و

( س)
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مسلمین هم وجود دارد (نجفی  931ج  ) 1 :93به عنوان مثتال شتیخ طوستی متیفرمایتد کته کتافر از
مسلمان ارث نمیبرد ولیکن مسلمان از کافر(همه اقسام آن یعنی کافر حربی ،ذمّتی ،مرتتد و غیتره)
ارث میبرد (شیخ طوسی الف بیتا ج.)73 :1

در واقع چنانچه مورّث ،مسلمان باشد ترکۀ وی بته وارث کتافر نمتیرستد و در صتورت عتدم
وجود وارث ،ارث او به امام(ع) میرسد .ولی اگر وارث بعد از مرگ مورّث و قبل از تقستیم ترکته
مسلمان شود ،ارث به وی می رسد البته در صورتی که از نظر رتبته و درجتۀ ارث ،بتا بقیته مستاوی
باشد .اما اگر بعد از تقسیم ترکه مسلمان شود ،یا مورّث فقتط یت

وارث داشتته باشتد ،بهترهای از

ارث نخواهند برد (محقق حلای  1 1ج1و  .)3 1 – 3 1 :9ناگفته نماند که در صورتی کته متورّث کتافر
بود ،ورثۀ مسلمان مانع از توارث ورثۀ غیر مسلمان از وی میشوند .امّا اگر مورّث کافر ،فقط وارث
کافر داشته باشد به شرط آنکه کافر اصلی باشند ،آنها از او ارث خواهند برد (نجفتی  931ج - 7 :93
 6باب موانع ارث).

باب قضا و شهادت
اسالم حقوق اقلیتهای مذهبی (متعهد) را با قرارداد ذمّه تضمین کرده است و آنها از نظتر قضتایی
در پناه و حمایت دولت اسالمی قرار دارند .لذا در صورتی که ی

طرف دعتوا مستلمان و طترف

دیگر اهل ذمّه باشد یا هر دو طرف ذمّی باشند ،حق مراجعه به محاکم قضتایی بترای آنهتا محفتوظ
خواهد بود .منتهی فرقی که وجود دارد ایتن استت کته در فترض اول کته یکتی از طترفین دعتوی
مسلمان و دیگری ذمّی است که باید به محکمه اسالمی مراجعه کنند و بر حاکم هم واجتب استت
که به دعوای آنها رسیدگی کند چرا که حف

مسلمان از ظلم ذمّی واجب است (عالمته حلاتی

 1ق
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ج  .)33 :صاحب جواهر نیز بر این مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه «وَأَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
اللَاهُ وَلَا تَتَابِعْ أَهْوَاءَهُمْ» (مائده )13 :و همچنین سایر عمومات و دفع ظلم و امر بته معتروف و حکتم بته
عدل میداند (نجفی  931ج  .)9 3 :از طرفی میتوان گفت که چنانچه دادگاه اسالمی به این دعتوا
رسیدگی ننماید طرفین اختالف به ناچار باید به دادگاهی غیر اسالمی مراجعه کنند که این موجتب
سلطۀ غیرمسلمانان بر مسلمان میشود درحالیکه آیته نفتی ستبیل «وَلَتنْ یَجْعَتلَ اهللُ لِلکتافرینَ عَلَتی
المؤمِنینَ سَبیالً» (نستاء ) 1 :آن را نفی میکند .بنابراین در فرضی که یکی از طترفین دعتوا مستلمان
باشد ،احکام صادره بر طبق قوانین اسالم خواهد بود .اما در فرض دوم که طرفین دعوا ذمّی باشند،
اقلیّتهای متعهد می توانند به محاکم خودشان رجتوع کترده یتا بترای دادختواهی بته دادگتاههتای

22
نخواهند بود (عالمه حلای  1 3ج .)931 :3

مقاله

اسالمی مراجعه نمایند که در فرض اخیر ،دادگاههای اسالمی مجبور بته پتذیرش دادخواستت آنهتا
قرآن کریم در این باره به پیامبرش میفرماید« :فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ ِنْ
تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوکَ شَیئاً وَ ِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ

ِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِتطینَ» (مائتده:

 ( .)1هرگاه برای دادخواهی پیش تو به ترافع آمدند میان آنان حکومت و قضاوت کن یتا آنتان را
به حال خویش واگذار و اعراض نما . )...
در هر صورت دادگاههای اسالمی موظفند در مورد دعاوی و اختالفات گروههای غیر مسلمان
نیز مانند دادخواهی مسلمین بته عتدالت و انصتاف قضتاوت نماینتد و از هتر گونته تبعتیض بیجتا و
قضاوت ظالمانه پرهیز کنند .در صورت ارتکاب جرم نیز اگر این جرم به صورت علنی و در جامعه
مسلمانان انجام شود ،مجرم بر طبق موازین اسالمی و در دادگاه صتالحه استالمی بته حتدّ یتا تعزیتر
مجازات می شود چراکه ذمّی طبق قرارداد ذمّه متعهد شده بود که ملتزم بته متوازین استالمی باشتد.
ولی اگر به طور علنی نبوده ،گرچه ارتکاب جرم ثابت شود مجرم مجازات نمیشود .به عنوان مثال
(امام خمینی  1ج و 31 :؛ نجفی  931ج  .)9 7 :در جرایمی مثل زنا و لواط کته در هتر دو دیتن
مجازات دارد ،اکثر فقیهان شیعه معتقدند که قاضی دادگاههای استالمی براستاس متوازین استالمی
مجرم را مجازات میکند؛ زیرا وی متعهد شده بود که ملتزم به قوانین استالم باشتد

(شتیخ طوستی التف

بیتا ج .)61 :

در فرض شهادت ذمّی علیه مسلمانان نیز شهادت ذمّی پذیرفته نخواهد شد؛ زیترا نمتیتتوان بتر
اساس گفته ذمّی علیه مسلمانی حکم کرد و در این مورد چه بسا که بتوان به (آیه نبتأ) استتناد کترد
(حجرات .)6 :شهید ثانی دلیل عدم پذیرش شهادت ذمّی را لزوم شترط استالم بترای شتهادت دادن
میداند و میفرماید :یکی از شروط پذیرش شهادت ،اسالم است اگرچه مشتهود علیته کتافر باشتد
بنابراین شهادت کافر ولو ذمّی به اجماع تمام فقها مقبول و مسموع نخواهد بود؛ زیرا کافر متصف
به دو صفت فسق و ظلم است که مانع از قبول شهادت وی خواهد شد مگتر آنکته هنگتام وصتیّت
بوده و مسلمان عادل هم موجود نباشد که در این صورت شهادت کافر ذمّتی مستموع خواهتد بتود
(شهید ثانی بیتا ج ) 7 :9دلیل دیگر روایتی است که از امام صتادق(ع) وارد شتده استت کته شتهادت
مسلمانان (در دادگاه اسالمی) برای همه گروهها و ادیان نافتذ استت ولتی شتهادت اهتل ذمّته علیته

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

اگر شرابخواری در دین اهل کتاب ممنوع نباشد و در خفا هم انجام شود مجرم مجازات نمیشتود

( س)
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مسلمانان نافذ نیست (حر عاملی  1 1ج  936 : 7ح )  .ظاهراً از فقیهتان شتیعه کستی بتا ایتن دیتدگاه
مخالفت نکرده است و فقط ی

مورد از این حکم استثنا شده است و آن شتهادت اهتل کتتاب در

باب وصیّت است و آن حالتی است که اگر مسلمانی بر بالین مسلمان در حال احتضار نبتود و فقتط
فردی ذمّی نزد وی بود ،وصیّت وی با شهادت این ذمّی پذیرفته میشتود بته دلیتل آیته شتریفه « ِذا
حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصِیةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ (یعنی از مسلمانان) أَوْ آخَترانِ مِتنْ غَیترِکُمْ»
(مائده ) 16 :شیخ طوسی «غیرکم» را به اهتل ذمّته تفستیر کترده استت (شتیخ طوستی  1 1ج . ) 7 :6و
معتقد است که فقط در زمانی که کافر نزد مستلمان در حتال مترگ تنهتا باشتد و مستلمان دیگتری
حضور نداشته باشد (مثل وصیّت در سفر) شهادت ذمّتی بترای مستلمان مستموع خواهتد بتود (شتیخ
طوسی الف بیتا ج.) 37 : 3

باب قصاص
یکی از شرایط قصاص ،تساوی قاتل و مقتول در دین است .صاحب جواهر میفرماید :قصاص حتق
مقتول است به شرط آنکه با قاتل هم دین باشد (نجفی  931ج  )133 : 1شهید ثانی نیز همچتون ستایر
فقها تساوی در دین را برای قصاص الزم دانسته و میافزاید :بر اساس این شترط ،مستلمان در برابتر
کشتن کافر ،کشته نمیشود .چه کافر حربی باشد و چه کافر ذمّی .البته اگر مقتتول ،کتافر ذمّتی یتا
معاهد باشد قاتل ،تعزیر می شود چون کشتن آنها حرام است و باید دیه ذمّی را به غرامتت بته ورثتۀ
مقتول بپردازد (شهید ثانی بیتا ج )19 : 1و صاحب جواهر معتقد استت کته در ایتن نظتر هتیال خالفتی
وجود نداشته بلکه اجماع و روایات متواتر هم بر آن قائم است .ایشان متیفرمایتد :البتته اکثتر فقهتا
موردی را استثناء کرده اند و آن قاتل مسلمانی است که به کشتن ذمّی عادت کرده است که در این
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صورت کشته میشود و بر این مسأله اجماع و نصوص وجود دارد (نجفی  931ج  .) 11- 1 :1برای
قصاص در غیر موارد قتل ،مثل ضرب و جرح و ایراد ضرر جسمی نیز تساوی در دین شرط استت.
لذا جارح اگر ذمی باشد در ازای ایراد ضرب و جرح ذمّی دیگر ،به همان انتدازه قصتاص متیشتود
ولیکن در صورتی که فاعل مسلمان باشتد فقتط پرداختت دیته الزم متیگتردد و قصتاص صتورت
نمیپذیرد (نجفی  931ج  )911 :1کما اینکه روایتی از امام محمد باقر(ع) روایتت شتده کته حضترت
فرمود مسلمان به واسطه کشتن یا ایجاد جراحت بر ذمّی ،قصاص نمیشود بلکه بته میتزان جراحتت
«.عن أبی عبداهلل (علیه السالم) قال :تجوز شهادة المسلمین علی جمیع اهل الملل و التجوز شههادة اههل الّههه علهی
المسلمین» .
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 71باب  3ح ) .اما اگر جرایم جنبه جسمی نداشته بلکه به روح و روان فرد صدمه بزند مثل تتوهین،
افترا ،قذف ،هت

مقاله

وارده و متناسب با دیه ذمّی که برابر با هشتصد درهم است باید دیته بپتردازد (حتر عتاملی  1 1ج : 3

حرمت و  ...باشد در این صورت باز هم جرم محسوب شده و مجازات دارد .بته

عنوان مثال اگر کافری مسلمانی را قذف کند ،بر او حد جاری میشود ولی اگر مسلمانی کافری را
قذف نماید ،مسلمان تعزیر میگردد (نجفی  931ج .)1 7–1 3 :1

باب ديات
از آنجایی که اهل ذمّه در تابعیت جامعه اسالمی به سر میبرند و به مقتضای مصونیتی که حکومت
به آنها ع طا کرده است ،مال و جان و عرض آنها در امان بوده و هیال فردی حتی حتاکم مستلمانان
نمی تواند بدون دلیل موجه تعراضی به آنها بکند .لذا اگر مقتول از اهل ذمّه باشد قاتل وی بیتردید
باید مجازات شود و البته که مجازات لزوماً به معنای قصاص نیست .اما در مقدار مجازات مالی بین
فقها اختالف نظر وجود دارد .برخی ار فقها دیه ذمّی را کمتتر از دیته مستلمان و برختی برابتر وی
دانستهاند .که هر کدام از این دو گروه استداللهایی را نیز مطرح متیکننتد .کته بته برختی از آنهتا

گروه اول :دیه ذمّی کمتر از دیه مسلمان و به مقدار هشتصد درهم است.
محقاق حلای و شهید ثانی میفرماینتد :دیته ذمّتى ،چته یهتودق و چته نصترانى و چته مجوستى،
هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است (محقق حلای  1 1ج 1و 1 3 :9؛ شتهید ثتانی بتیتتا ج : 1

 .) 31- 3صاحب جواهر این نظر را پذیرفته و دلیتل آن را نصتوص و روایتات و عتدم وجتود نظتر
مخالف با این دیدگاه دانسته است .ایشان میگوید :در این مسأله اختتالف در ختور تتوجهى میتان
فقهاق ما وجود ندارد ،بلکه در کتابهاق خالف و انتصار و غنیه و کنز العرفان ،اجماعى شمرده شتده
است ،عالوه بر این ،روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطالحى که به حد استفاضه
رسیده است نیز در این مورد وجود دارد (نجفی  931ج.)93 :19

گروه دوم :دیه ذمّی برابر دیه مسلمان یعنی ده هزاردرهم است.

 .دیه و خونبهای ی

مرد مسلمان معادل ده هزار درهم یا هزار دینار میباشد (.یکی از بنتدهای شتش گانته متاده 37

( س)

قانون مجازات اسالمی)

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

اشاره میشود:
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این نظر نیز بر پایه یکسری از روایات از جمله صحیحۀ ابان بن تغلب بنا نهتاده شتده استت کته
امام صادق(ع) فرمود« :دیة الیهود و النصرانی و المجوسهی دیهة المسهل » .دیته یهتودق ونصترانى و
مجوسى

برابر مسلمان است (حر عاملی  1 1ج 3کتاب الدیّات :باب  1ح ).

گروه سوم :دیه ذمّی برابر چهار هزار درهم است.
محقاق حلای بعد از بیان هشتصد درهم به عنوان دیۀ ذمّی ،به دو دسته روایات دیگتر هتم اشتاره
کرده و میفرماید که در پارهاق از روایات آمده است که دیۀ یهودق و نصرانى و مجوستى همتان
دیۀ مسلمان است و در برخى دیگر از روایات ،دیه یهودق و نصرانى چهار هزار درهم تعیتین شتده
است (محقق حلای  1 1ج  1و.) 1 3 :9

شیخ طوسى این دو دسته از روایات اخیر را بر مواردق حمل میکند که قاتل ،عادت بته قتتل
اهل ذمّه داشته باشد ،به این جهت امام دیه را به میزانى که صالح بداند تغلی مىکند تا جترأت بتر
این کار را از میان بردارد .ایشان میگوید :هرگاه قاتل ،عادت به قتتل اهتل ذمّته داشتته باشتد ،امتام
مى تواند به صالحدید خود ،قاتل را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا جلوی حوادث مشابه
را در آینده بگیرد .امّا نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده ،بیش از هشتصد درهم بر
او نخواهد بود (شیخ طوسی ب بیتا.)713 :

باب طهارت و نجاست
در مورد پاک بودن بدن اهل کتاب دو نظریه در گفتار فقهای شیعه دیده میشود.
نجاست اهل کتاب

گروهی از فقها معتقدند که اهل کتاب چه آلوده به نجاست ظاهری باشند یا نباشند در هر صتورت
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

نجس هستند و هر گاه تماسی با رطوبت بدن آنتان صتورت گیترد موجتب آلتودگی شتیء ممتاس
خواهد شد .قائلین به نجاست برای تأیید نظریۀ خود به چند دلیتل (آیته ،روایتت ،اجمتاع) تمسّت
جستهاند:
الف) آيه

« یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا ِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَال یقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» (توبه( ) 3 :ای کسانی که ایمان
آورده اید همانا مشرکان نجس هستند لذا نباید به مسجدالحرام نزدی

شوند).

22
نصاری نیز به این دلیل نجس محسوب میشوند که قائل بته شترک شتده و عزیتر و عیستی(علتیهم

مقاله

استدالل آیه نسبت به نجاست مجوس از این باب است که آنها قائل به ثنویت شدهاند و یهود و
السالم) را پسران خدا میدانند (موسوی بجنوردی  933ج .)999 :1

امام خمینی از جمله قائلین به نجاست اهل کتاب است که با استناد به این آیه میفرماید :کلمته
اناما (در آیه  3از سوره توبه) داللت بر حصر داشته و حمل بر مصدر صورت گرفته است .اما ایتن
دلیل بر این نیست که معنای حقیقی نجاست ،معنای مصدری آن باشد که نیاز به تأویل داشته باشتد
تا اگر کافری در ظاهر پاک و طاهر شد با آلودگی باطن او تعارض پیدا کند .لذا منظور از نجاست
فقط نجاست باطنی نیست .حال اگر نجاست آنها را حمل بر نجاست ظتاهری کنتیم در نتیجته بایتد
قائل به مجاز شویم که جایز نیست؛ زیرا مطابق با واقع نمیباشد .چرا که بایتد آن دستته از کفتار را
که نظیف بوده و طهارت ظاهری دارند در حکم عدم بته حستاب آوریتم در حتالیکته ایتن مجتاز
خالف اصل است و قرینهای هم بر آن وجود ندارد .و اگر نجاست آنهتا را عرضتی بتدانیم در ایتن
صورت نیز باید قائل به مجاز شویم که خالف اصتل متیباشتد .نتیجته آنکته حمتل آیته بتر معنتای
تأویل هم صحیح نمیباشد و بر فرض صحت ،مخالف اصل خواهد بتود .احتمتال اینکته منظتور از
نجاست ،نجاست جعلی اعتباری باشد نیز مردود است؛ زیرا نیاز به جعتل دیگتر دارد .بنتابراین قتول
صحیح آن است که منظور از نجاست ،نجاست ذاتی اعم از ظاهری و بتاطنی متیباشتد (امتام خمینتی
 973ج .)933-111 :9

ب) روايت

برخی از روایات هم داللت بر نجاست اهل کتاب دارند .ماننتد صتحیحه محمتد بتن مستلم از امتام
باقر(ع) که وی در مورد استفاده از ظروف اهل کتاب سؤال کرده و امام (ع) فرمود :در ظتروف آنهتا
غذا نخورید و از طعام ایشان تناول نکنید و از ظروفی که در آن شراب مینوشتند ،چیتزی ننوشتید
(کلینی  961ج 61 :6ح 1؛ حر عاملی  1 1ج 1 3 :9ح ) .در روایتی دیگر ابوبصتیر از امتام صتادق(ع) در
مورد چگونگی مصافحه مسلمان با یهودی و مسیحی سؤال میکند ،حضرت میفرماید که از پشت
لباس مصافحه کن و اگر بدون پوشش دست دادی دستت را بشوی (شیخ طوسی  961ج  69 :ح 1
؛ حر عاملی  1 1ج  9باب  1 1 : 1ح .)1

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

نجاست معنوی مخالف بالغت است و حمل آن بر نجاست عرفی حقیقی ،غیر موافق با واقع بوده و

( س)
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ج) اجماع

طبق نظر صاحب جواهر  ،نظر اکثر فقها نجاست اهل کتتاب بتوده و حتتی وحیتد بهبهتانی آن را از
ضروریات مذهب و شعار شیعه برمیشمارد (نجفی  931ج .)1 :6

طهارت اهل کتاب

گروهی دیگر از علما قائل به طهارت اهل کتاب هستند (موسوی بجنتوردی  933ج  .)99 :1طرفتداران
این نظریه به چند دلیل استدالل کردهاند .از جمله:
الف)روايت
(ع)

عیص بن قاسم میگوید از امام جعفر صادق در مورد هم غذا شدن با یهودیان و مسیحیان سؤال
نمودم .حضرت فرمود در صورتیکه غذا متعلق به تو باشد و دستشان را بشویند منعتی نیستت

(حتر

عاملی  1 1ج 1باب  13 :19ح ).

بدیهی است که اگر بدن این گتروه ناپتاک متی بتود ،بتدون تردیتد بتا تمتاس دستشتان بتا غتذا
میبایست غذا نجس شود .ولیکن از این روایت اینطور استنباط میشود که اشکال هم غذا شدن بتا
اهل کتاب تنها مربوط به نجاست غذاهای آنان یا مربوط به آلوده بودن دستها و دهان آنان به جهت
تماس با گوشت خوک یا مشروبات الکلی و نظایر آن است که از نظر اسالم محکتوم بته نجاستت
است و الاا خود آنها نجاست ذاتی ندارند.
ب)أصالة الطهاره

به اینکه اصل در همۀ اشیاء طهارت است مگر اینکه نجاست آن ثابت شود.
ج) شواهد تاريخي
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

در تاریخ اسالم در برخی موارد شرط مهمانی دادن اهتل ذمّته توستط مستلمین مطترح شتده استت.
محقاق حلای در این رابطه میفرماید :جایز است بر اهل ذمّه شرط شود کته عتالوه بتر جزیته ،لشتکر
عبوری اسالم از محل اهل ذمّه را مهمانی دهنتد .الزمتۀ ایتن امتر آن استت کته مهمتانی (کمیّتت و
کیفیت آن) مشخص باشد و اگر فقط مهمانی شرط شده بود (و دادن جزیته ذکتر نشتده بتود) الزم
است که مقدار آن بیشتر از کمترین مقدار جزیه باشد (محقق حلای  1 1ج و  .) 1 :این شرط نشتان

« .سألت أباعبداهلل(علیه السالم) عن هؤاکلة الیهود و النصاری و المجوسی .فقال :ن کان من طعام

و توضاأ فال بأس».

22
خوردنیهای خش

و غیر مطبوخ میشد یا شرط ضیافت نمیشد.

مقاله

میدهد که غذا و بدن اهل ذمّه پاک است؛ زیرا اگر نجس بود متیبایستتی ضتیافت آنهتا مقیّتد بته
البته شاید بتوان مهمترین دلیل طهارت اهل کتاب را آیه «وَ لَقَتدْ کَرَامْنتا بَنِتی آدَمَ( »...استراء)71 :

دانست که داللت بر کرامت ذاتی انسانها دارد و از طرف دیگتر اکثتر ادلاته نجاستت اهتل کتتاب
نشانگر نجاست عرضی آنها میباشد نه نجاست ذاتی.
باب ذبائح
یکی از شروط ذابح ،اسالم است لذا همۀ مستلمانان بتر تحتریم ذبیحتۀ کفتار(اعتم از وثنتی ،آتتش
پرست ،غالت ،و  )...اتفاق نظر دارند .اما در مورد حلایت یا حرمت ذبایح اهل کتاب اختتالف نظتر
وجود دارد .گروه اول که اکثریت فقها را تشکیل میدهنتد (مثتل شتیخ مفیتد ،شتیخ طوستی ،ستید
مرتضی ،ابن ادریس و برختی از متتأخرین) معتقتد بته حرمتت ذبتایح اهتل کتتاب هستتند و گتروه
دیگر( از قبیل ابن ابی عقیل ،ابن جنید ،صدوق ،ابو جعفر ابن بابویه و  )...حکم به حلایت ذبایح اهل
کتاب میدهند .البته با فرض شروطی .مثالً شتیخ صتدوق شتنیده شتدن تستمیۀ اهتل کتتاب را الزم
اختالف نیز وجود اختالف در روایات و ظاهر آیات میباشد (شهید ثانی  1 1ج .)11 -11 :

نظراول :حرمت ذبايح اهل کتاب

ادلۀ قائالن به حرمت ذبایح اهل کتاب عبارتند از:
الف) آيات شريفه قرآن

طبق آیه شریفه « وَ ال تَأکُلُوا مِمَّا لَمْ یذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِ وَ

ِنَّهُ لَفِسْقٌ» (انعام:

) ،تسمیه در هنگام ذبح

الزم است .ولی کفار چون خدا را نمیشناسند ،در هنگام ذبح نیز او را یاد نمیکنند .لذا آنها تسمیه
(بسم اهلل گفتن) در هنگام ذبح را نه واجب و نه مستحب نمیدانند (شهید ثانی  1 1ج 11 :؛ شیخ مفید
.)173 : 1 7

امام خمینی برای حلایت ذبیحه ،قائل به شرط اسالم شده است .ایشان میفرماید« :شرط است که
ذا بح ،مسلمان یا در حکم آن باشد مانند کسی که متولد از مسلمان است ،پس ذبیحۀ کافر ،مشرک
باشد یا غیر او حتی بنابر اقوی اگر اهل کتاب هم باشد ،حالل نمیباشد (امام خمینی
مسأله ).

 1ج و :

6

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

دانسته یا ابن أبی عقیل حکم حلایت را مختص یهودی و نصاری میداند و نه مجتوس و علتت ایتن

( س)
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آیه دیگر آیه شریفه « ِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ ( »...بقره:

 ) 79است که میفرماید :همانا خداوند متعال(گوشت)مردار ،خون ،گوشت ختوک و آنچته را نتام
غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود را بر شما حرام کرده است.
ب) روايات
(ع)

ابن ابی عمیر از امام صادق نقل میکند که مردی بته حضترت گفتت :متا همستایهای داریتم کته
قصاب است و فردی یهودی را میآورد تا ذبح کند تا یهودیها از او خرید کنند ،حضترت فرمتود
از ذبیحه آن نخور و خرید هم نکن (حر عاملی  1 1ج  1بتاب  1 : 7ح ) .همینطتور ستماعه از امتام
کاظم (ع) نقل میکند که از امام راجع به ذبیحۀ یهودی و نصرانی سؤال کردم ،حضرت فرمتود کته
به آن نزدی

نشوید

(حرعاملی  1 1ج  11 : 1ح .)3

ج)نهي از میل به ظالمان

اعتماد داشتن به کفار جهت ذبح ،از مصادیق میل به ظالم خواهد بود که مشتمول نهتی الهتی واقتع
میشود؛ زیرا آیۀ شریفۀ قرآن میفرماید« :وَالَ تَرْکَنُواْ

ِلَى الَاتذِینَ ظَلَمُتواْ فَتَمَسَاتکُمُ النَاتارُ» (هتود) 9 :

(که شما مؤ منان هرگز نباید با ظالمان دوست باشید وگرنته آتتش کیفتر آنتان شتما را هتم خواهتد
گرفت) .و اعتماد به کفار در واقع نوعی امین دانستن آنها استت درحتالیکته کفتار امتین نیستتند و
نمیتوان به قول آنها استناد کرد (شهید ثانی  1 1ج .)111 :

نظر دوم :حلّیت ذبايح اهل کتاب

در مقابل گروهی معتقد به حلیّت ذبایح اهل کتاب میباشند .ادلاه این گروه عبارتند از:
الف -آيات شريفه قرآن

آیه  1از سوره مائده میفرماید« :الْیوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیباتُ وَ طَعامُ الَّتذینَ أُوتُتوا الْکِتتابَ حِتلک لَکُتمْ وَ
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

طَعامُکُمْ حِلک لَهُمْ».
(امروز چیزهای پاکیزه برای شما حالل شده و (همچنین) طعام اهتل کتتاب ،بترای شتما حتالل
است و طعام شما برای آنها حالل است) .شهید ثانی در مسالک در داللت این آیۀ شریفه میفرماید:
اگر منظور از طعام در آیه شریفه مطلق غذایی باشد که انسان میختورد اعتم از حبوبتات ،گوشتت
« .عن بن أبی عمیر ،عن الحسین األحمسی عن أبی عبداهلل(ع) قال :قال له رجل :أصلح
بیهودیّ فیذبح له حتی یشتری منه الیهود ،فقال :ال تأکل من ذبیحته ،و ال تشتر منه».
«.عن ابی ابراهیم (ع) قال :سألته عن ذبیحة الیهودی و النصرانی ،فقال :ال تقربوها».

اهلل ،نا لنا جاراً قصاباً ،فیجیء

22
صرفاً ذبائح باشد (کما اینکه در برخی از تفاسیر مثل مجم

البیان و کشواف نقتل شتده استت) ،طعتام

مقاله

و ...محل نزاع را در برمیگیرد؛ زیرا گوشت ذبیحه ،قسمتی از طعام میباشد اما اگر منظور از طعام،
نص در این معنی بوده و صراحت در معنای گوشت دارد .اما حمل کردن طعام بر صترف حبوبتات
(و نه گوشت) محل اشکال است؛ زیرا مختص به اهل کتاب نخواهد شد چرا که خوردن حبوبتات
همه کفار(ولو غیر ذمّی) حالل است؛ لذا اختصاص آن به کفار ذمّی در اینجا بی فایده خواهد بتود
(شهید ثانی  1 1ج

.)113 :

ب -روايات

صحیحه حلبی که از امام صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب و زنتان آنهتا متیپرستد کته حضترت
(ع)

میفرماید اشکالی ندارد (حر عاملی  1 1ج ، 1باب  6 : 7ح  .)91یا در روایتی دیگر از امام صادق

در مورد ذبائح یهودی ومسیحی ومجوسی سؤال شتد ،حضترت فرمتود :متیتوانیتد از آن بخوریتد.
برخی گفتند آنها تسمیه نمیکنند،حضرت فرمود :اگر در نزد آنها حاضتر بودیتد و تستمیه نکردنتد
نخورید و الاا در صورت عدم حضور بخورید

(حر عاملی  1 1ج  6 : 1ح . )9

ج -أصالة االباحه
در اینجا وارد نشده است (شهید ثانی  1 1ج .)16 :

باب معامالت
اسالم فعالیتهای اقتصادی را حق طبیعی و مشروع همه انسانها میدانتد و آن را مختتص مستلمین
نمیشمارد .یعنی دو حق تمتع (صالحیت دارا شدن اموال) و استیفا (صالحیت بکارگیری اموال) از
حقوق اولیه هر انسانی به شمار میرود که عقیده و دین در آن نقشی نتدارد (صتفایی  933ج .) 9 :
بنابراین اقلیّتهای مذهبی طبق قرارداد ذمّه میتوانند در سرزمینهای اسالمی به فعالیت اقتصادی و
تجارت بپردازند و به مسلمین هم اجازه داده شده تا با آنان روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند
و در توسعه و گسترش اقتصاد جامعه اسالمی با یکدیگر تشری

مساعی نمایند مگتر در معتامالت

«.عن محمد الحلبی قال :سألت أبا عبداهلل (علیه السالم) عن ذبیحة أهل الکتاب و نسائهم؟ فقال :ال بأس به»
 «.صحیحه جمیل و محمد بن حمران اناهما سأال ابا عبداهلل(علیه السالم) عن ذبائح الیهود و النصاری و المجتوس ،فقتال:

( س)

کل ،فقال بعضهم :ناهم ال یسمّون ،فقال :فإن حضرتموهم فلم یسمّوا فال تأکلوا و قال :ذا غاب فکل».

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

این اصل داللت بر حلایت هر طعامی دارد مگر آنکه نهی در آن باب وارد شود و چنین نهیای هتم
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ربوی که بر همۀ آحاد مردم ممنوعیت دارد .اسالم رباخواری را در حتد جنتگ بتا ختدا دانستته و
تحریم آن را از قانونهای ثابت شرایع و آیینهای آسمانی میشمارد .و به همتین دلیتل ربتاخواران
یهود را به شدت تقبیح و به عذاب دردناک الهی تهدید مینماید .اهل ذمّه به جز سترزمین حجتاز
می توانند برای تجارت به اقصتی نقتاط کشتور استالمی ستفر کننتد و بته کستب و کتار بپردازنتد و
هیچگونه ممانعتی از فعالیتهای بازرگانی آنان به عمل نخواهد آمد و آنان از آزادی کامل در این
زمینه برخوردار میباشند (شیخ طوسی الف بیتا ج .)13 :

مناطق ممنوعه:

گرچه اهل ذمّه برای انجام معامالت خود همانند سایر مسلمانان از آزادی برخوردار هستند ولتی در
سه مورد محدودیتهایی برای تردّد آنها لحاظ شده است:
اوّل -در مورد مناطقی که قرارداد ذمّه به طور صریح عبور و مرور یا اقامت افراد نامبرده در آن
را ممنوع کرده باشد.
دوم -مساجد مسلمین در هر نقطهای که باشند و اجازۀ مسلمین در ایتن متورد تتأثیری نخواهتد
داشت .البته در مورد مسجدالحرام ،عدم جواز ورود اهل ذمّه مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی است.
محقاق حلای در این رابطته متیگویتد :ورود اهتل ذمّته بته مستجدالحرام اجماعتاً جتایز نبتوده و
ورودشان به مساجد دیگر نزد شیعه ممنوع است و اگر کسی به آنان اذن ورود دهد صحیح نخواهد
بود نه برای سکونت ،نه برای عبور و نه برای برداشتن غذا یا چیز دیگر (محقق حلای  1 1ج و .) 19 :

سوم -سرزمین حجاز :برخی معتقدند که حجاز شامل سرزمینهای مکه ،مدینته ،خیبتر ،یمامته،
ینبع ،فدک و اطراف آنها میباشد (عالمه حلای  1 3ج  .)991 :3امام خمینی معتقد است که حجتاز بته
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

همان سرزمینی اطالق میگردد که اآلن به آن نام ،نامیده میشود و مختص به مکه و مدینه نیست و
اقوی جواز عبور و مرور و تهیۀ طعام از آن میباشد .اما وطن قرار دادن حجاز –بنا بر قول مشهور-
برای آنها جایز نیست .و حتی شیخ الطائفه در مورد این مسأله ادعای اجماع کرده و روایاتی نیتز از
شیعه و سنای که عمل به آنها نیز بی اشکال است ،در تأیید آن وارد شتده استت (امتام خمینتی
و  311 :مسأله

 1ج

).

.یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا ِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِتنَ اللَّتهِ وَ رَسُتولِهِ وَ ِنْ
تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ (بقره.) 73- 73 :
 .وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلیماً (.نسا.) 6 :

22
در شریعت اسالم ،کافر ذمّی حق شفعه در برابر مسلمان را ندارد چراکته بتا حتق شتفعه ،فترد کتافر

مقاله

باب شفعه
بدون رضایت مسلمان بر مال او مسلط میشود و آن را از او میگیرد .در حالیکه در ادلۀ آیتات و
روایات و اجماع ،هر گونه سلطۀ کافرین بر مسلمین نفتی شتده استت (نجفتی  931ج .) 31 :97امتام
خمینی در مورد شفعه میفرماید :اگر خریدار مسلمان باشد ،شرط است که شفیع نیز مسلمان باشتد.
بنابراین فروشنده اگر کافر باشد ،حق شفعهای نسبت به مسلمان ندارد .اما این حق برای کافر نسبت
به مثل خودش و برای مسلمان نسبت به کافر ثابت است (امام خمینی

 1ج و  191 :مسأله .)3

باب رهن
عقد رهن نیز یکی از عقودی است که ممکن است بین مستلمان و غیتر مستلمان ستاکن جامعته
باشد .بنابراین اگر فردی ذمّتی

اسالمی منعقد گردد .اما باید مال مرهونه در نزد مسلمان قابل تمل

از مسلمانی قرض گرفته و در مقابل آن مقداری شراب به عنوان رهن و گرو در اختیار مسلمان قرار
دهد ،عقد رهن صحیح نمیباشد چراکه شراب نزد مسلمان مالیتت نتدارد (محقتق حلاتی  1 1ج و :
.)99

ذمّی توسط ذمّی دیگری که از ی

مسلمان قرض گرفته و آن هم به نفع ایتن مستلمان را جتایز و

صحیح میداند؛ زیرا حق آن است که دین ذمّی باید ادا شود و ایتن خمتر قابلیتت فتروش و تبتدیل
شدن به ثمن را دارد که توستط ذمّتی دوم فروختته شتده و دیتن ذمّتی اول بته مستلمان پرداختت
میگردد .ولیکن این رهن از نظر ما صحیح نیست؛ زیرا ید ذمّتی دوم بتر متال مرهونته هماننتد یتد
مسلمان ،ید ودعی و امانی است و همانگونه که مسلمان نمیتواند در صتورت حتال شتدن دیتن در
خمر تصرف کند و آن را بفروشد ،وی نیز چون مال را برای مسلمان میفروشد (و نه خودش) لتذا
برای فروش باید از مسلمان اذن داشته باشد درحالیکه مسلمان نه خود میتواند آن را بفروشد و نه
می تواند به دیگری اجازۀ فروش خمر را به نفع خودش بدهد (شهید ثانی  1 1ج .) 9 :1

« .و لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» (نسا.) 1 :

( س)

 «.قال(ع) :االسالم یعلووال یعلی علیه» (حرعاملی  1 1ج 6باب  1 :ح

).

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

شهید ثانی به کالم شیخ طوسی در خالف اشاره میکند که ایشان رهن گذاشتن شراب در نتزد
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باب وکالت
اهل ذمّه میتوانند همچون مسلمانان ،وکیل همکیشان خود یا غیر مسلمانان دیگر شتوند .ولتیکن بتا
استناد به آیۀ نفی سبیل و دالیل دیگر نمیتوانند علیه مسلمان وکالت بپذیرند .محقاق حلای در شرای

این قول را به مشهور نسبت میدهد و میفرماید که بنا بر نظر مشهور وکالت ذمّتی بته نفتع ذمّتی یتا
مسلمان علیه مسلمان دیگر جایز نیست .و در اینکته آیتا مستلمان متیتوانتد علیته مستلمانی دیگتر،
وکالت ذمّی را بپذیرد محل تردید است و اگر جایز باشد کراهت دارد ولی وکالت ذمّی برای ذمّی
بیاشکال است .وکالت مسلمان برای ذمّی به منظور خرید و فروش شراب نیتز صتحیح نمتیباشتد؛
زیرا شراب داخل در ملکیّت مسلمان نمیشتود (محقتق حلاتی  1 1ج و  .)19 -199 :شتهید ثتانی در
اینباره میفرماید :وکیل و موکل باید هر دو قادر به انجام فعل باشند و جتواز تصترف یکتی بتدون
دیگری صحیح نمی باشد لذا وکالت مسلمان برای خرید شراب برای ذمّتی صتحیح نمتیباشتد ولتو
اینکه خود ذمّی مال

آن شود (شهید ثانی  1 1ج.) 79 :1

باب وصیت
صاحب جواهر معتقد است که وصیّت برای کافر ذمّی اگر چه بیگانه باشد و قرابتی با موصی نداشته
باشد به خاطر آیه و روایت جایز و صحیح استت (نجفتی  931ج .)966 : 3و ایتن نشتان دهنتدۀ آن
است که وصیّت مسلمان یا ذمّی در حق ذمّی دیگر صحیح بوده و الزم االجرا است و نمیتتوان آن
را تغییر داد .و حتی در مواردی که بر طبق روایات ،وارث کافر از متورّث مستلمان ارث نمتیبترد،
(ع)

ولی اگر وصیّتی صورت بگیرد ،ارث به کافر منتقل میشود .کما اینکه ابی خدیجه از امام صادق

نقل میکند که حضرت فرمود :کافر از مسلمان ارث نمیبرد ولی مسلمان از کافر ارث میبرد مگر
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

 .آیه  3و  3سوره ممتحنه « ال ینْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُتوکُمْ مِتنْ دِیتارِکُمْ أَنْ تَبَترُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا ِلَیهِمْ ِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ ِنَّما ینْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِتنْ دِیتارِکُمْ وَ ظتاهَرُوا
عَلى ِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ فَأُولئِ

َ هُمُ الظَّالِمُونَ».

 «.ریان بن شبیب از امام رضا(ع) در مورد وصیّتی که در حق نصاری شده بود و جواز اجترای آن بترای مستلمین ستؤال
کرد ولی حضرت اجازه ندادند .وی میگوید :فسألت الرضا(ع) فقلت :ان اختی اوصت بوصیة لقتوم نصتاری و اردت أن
أصرف ذل

الی قوم من أصحابنا المسلمین فقال :امض الوصیة علی ما اوصت به قال اهلل تعالی :فإنامتا ثمته علتی التذین

یبدّلونه» (حر عاملی  1 1ج 919 : 3ح ).

23
نیز وصیّت برای کافر ذمّی و همینطور مرتد ملی را جایز میداند .البته اگر که وصیّت در مورد مالی
صورت گیرد که کافر ذمّی بتواند مال

مقاله

اینکه مسلمان برای ارث بردن کافر وصیّتی کرده باشد (حر عتاملی  1 1ج 911 : 3ح .)1امتام خمینتی
آن شود و الاا در مورد قرآن کریم که به ملکیّت کافر ذمّی

در نمیآید ،وصیّت صحیح نمیباشد (امام خمینی

 1ج و  139 :مسأله .) 6

اما در مورد وصیّت کردن خود ذمّی ،ایشان میفرماید« :اگر ذمّتی بته چیتزی وصتیّت نمتوده و
انجام آن را به ما محوّل کند مثل وصیّت به ساخت کنیسه یا بیعه یا آتشکده به عنوان معبتد و محتل
عبادتها ی باطل ،مصرف کردن چیزی جهت کتابت تورات و انجیل و بقیۀ کتب ضالاه و تحریتف
شده و طبع و نشر آنها ،وقف شی ای جهت موارد ذکر شده و غیتره ،عمتل بته آنهتا بترای متا جتایز
نخواهد بود ولی اگر انجام آن به ما محتوّل نشتود ،متا حتق اعتتراض نختواهیم داشتت مگتر اینکته
ساختمان جزو مواردی باشد که احداث یتا تعمیتر آنهتا جتایز نباشتد کته جلتوگیری از آن واجتب
خواهد بود یا اینکه بخواهند مذاهب باطلشتان را بتین مستلمین تبلیتو نمتوده و فرزنتدان مستلمین را
منحرف نمایند که در این صورت جلوگیری و دفع آنها به هر وسیلۀ مناستب ،واجتب خواهتد بتود
(امام خمینی

 1ج و  31 :فرع سوم).

در مورد جواز یا عدم جواز وقف مسلمان برای ذمّی اختالف نظتر استت .برختی از علمتا از جملته
سلاار و ابن برااج قائل به عدم جواز وقف برای ذمی هستند به دلیل آیه شریفۀ قرآن کته متیفرمایتد:
«ال تَجِدُ قَوْماً یُؤْ مِنُونَ بِاهللِ وَ الْیَوْمِ االخِرِ یُوادُاونَ مَنْ حادَا اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ ابتناءهم أو
ِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُمْ اُولئِ

َ کَتَبَ فی قُلُوبِهِمُ االِیمانَ ( »...مجادله( ) :هتیال قتومی را کته ایمتان بته

خدا و روز رستاخیز دارند نمییابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کننتد ،هرچنتد پتدران یتا
فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند . )...ایشان وقف را نوعی مودّت دانستهاند که در مورد
کفار منهی می باشد و اگر در وقف قصد قربت هم شرط شده باشتد ،ایتن نهتی بتا آن منافتات دارد
(شهید ثانی  1 1ج )99 :1اما برخی دیگر به دلیل سخن خداوند متعال که فرمود« :لَا یَنْهَاکُمُ اللَاتهُ عَتنِ
الَاذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِاینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِان دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُاوهُمْ وَتُقْسِتطُوا ِلَتیْهِمْ ِنَا اللَاتهَ یُحِتبُا
الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه ( )3 :خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین
(ع)

«.عن أبی خدیجه ،عن أبی عبداهلل

( س)

أوصی للکافر بشیء».

قال :ال یرث الکتافر المستلم و للمستلم أن یترث الکتافر اال أن یکتون المستلم قتد

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

وقف
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با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیترون نراندنتد نهتی نمتیکنتد چترا کته خداونتد عتدالت
پیشگان را دوست دارد) وقف برای آنها را میپذیرند از جمله

محقاق حلای صتاحب شورای

ولتیکن

ایشان وقف برای کنیسه یا بیع را صحیح نمیداند (محقق حلای  1 1ج و  .)111 :شهید ثانی در شترح
سخنان ایشان میفرماید :نباید گمان شود که به دلیل جواز وقف برای اهل ذمّه ،وقتف بتر کنیسته و
عبادتگاه آنها هم صحیح میباشد؛ زیرا وقف بر اهل ذمّه از آن جهت جایز است کته آنهتا انستان و
بنده خدا هستند و انسان نیز دارای کرامت میباشد و چه بسا که از ی

ذمّی ،انسانی مسلمان متولد

گردد و لذا معصیتی در این وقف نهفته نیستت و اعمتالی همچتون شترب خمتر ،ختوردن گوشتت
خوک ... ،نیز مقصود نظر واقف نیست تا در صورت فرض آنها حکم به بطالن وقف داده شود .اما
در وقف بر کنیسه از آنجایی که وقف برای جهت خاصی از مصالح اهتل ذمّته بتوده و کمکتی در
راستای جمع شدن برای شرکت در عبادات منستوخه و محرمّته و کفتر استت؛ لتذا معصتیت ذاتتی
داشته و این وقف صحیح نمیباشد (شهید ثانی  1 1ج . )991 :1

شتتیخ طوستتی و شتتیخ مفیتتد در صتتورتی قائتتل بتته جتتواز وقتتف بتترای ذمّتتی هستتتند کتته
ذمّی(موقوفعلیه) از خویشاوندان باشد .به دلیل تخصیصی که اوامر دال بر وجتوب صتله رحتم بته
این عمومات وارد کرده و نهی را مختتص بته غیتر رحتم متیکنتد (شتهید ثتانی  1 1ج  )999 :1و ابتن
ادریس وقف برای ذمّی را در صورتی جایز میداند که کافر ذمّی ،پتدر و متادر فترد

باشتند (ابتن

ادریس  1ج  ) 67 :9شهید ثانی دلیل این قول را آیه شریفه «وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفتاً»

(لقمتان:

 ) 1و «وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْتهِ حُسْتناً» (عنکبتوت )3 :دانستته و اینکته همراهتی بته معتروف بتا عتدم
رسیدگی در صورت نیاز منافات دارد (شهید ثانی  1 1ج .)99 :1
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

تا اینجا که برخی از احکام مرتبط با اهل ذمّه مورد بررسی قرار گرفت ،غلبتۀ یکستری قواعتد
مسلم فقهی مثل قاعده نفی سبیل که مانع از علو و برتری ادیان دیگتر بتر استالم استت ،بته ختوبی
متجلای میگردد .این اصل که برگرفته ازآیه  1سوره نساء است میفرماید ...« :وَ لَتنْ یجْعَتلَ اللَّتهُ
لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» ( .و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلاطی نداده است) و بر تمتام
روابط و رفتار مسلمانان با کفار حتی روابتط و معاشترتهتای جزیتی آنهتا حتاکم استت بته اینکته
برقراری هرگونه رابطۀ سلطهآور برای کفار نسبت به مسلمین مردود است و از طرف شارع مقتدس
« .با آن دو ،در دنیا به طرز شایستهای رفتار کن».
« .ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند».
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اسالمی .البته این اصل به معنای نفی هرگونه رابطته و معاهتده بتا کفتار نیستت بلکته صترف ًا روابتط

مقاله

نهی شده است .چه این کفار در داخل کشور اسالمی زندگی کنند یا در خارج از قلمرو حکومتت
سلطهآور را نفی میکند .در این رابطه حدیث و قاعدۀ دیگری هم وجود دارد و آن «االسالم یعلتو
و الیعلی علیه» میباشد (متقی  1 1ج  13 :ح  .) 1اسالم برتر است و برتری نمیپتذیرد کته در واقتع
نافی هرگونه سیادت و برتری بیگانگان علیه مسلمین استت .احکتامی همچتون عتدم جتواز ازدواج
دائم با اهل ذمّه ،عدم پذیرش شهادت ذمّی ،عدم ارث بردن کافر از مسلمان ،عدم قصاص مستلمان
در صورت کشتن ذمّی ،جاری نشدن حد بر مسلمان در صورت قذف کافر ذمّی ،کمتتر بتودن دیته
اهل کتاب از مسلمان ،حرمت ذبائح ذمّی ،نجاست ذمّی ،عدم جوازمرتفع بودن منتازل کفتار ذمّتی،
عدم جواز نشر کتب مختص اهل کتاب و غیره نیز برگرفته از این آیات شریفه است؛ اما آنچته کته
به ذهن میرسد آن است که آیا در شرایط کنونی جوامع بشری ،مصادیق ستلطۀ کفتار بتر مستلمین
ثابت مانده یا تغییر پیدا کرده است؟ و به تبع آن ،این احکام صادره هنوز به قوت خود باقی هستتند
یا بسیاری از آنها موضوعیت خود را از دست داده و قابل اجرا نیستند؟ پاستخگویی بته ایتن ستؤال
مربوط به اهل کتاب را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار داده و با شرایط زمانه تطبیق دهنتد .اینکته
اگر در گذشته ممنوعیت مرتفع ساختن منازل کفار ذمّی نسبت به مستلمین ،بته دلیتل منتع از علتو و
برتری آنها به شمار میرفت ،آیا در شرایط کنونی نیز مرتفع بودن منازل آنها از مصادیق بارز سلطه
و برتری کفار بر مسلمین به شمار میرود یا نه؟ یا اگر در گذشته چاپ و نشر کتب ضالاه در جامعه
مسلمین حرام بود آیا امروزه که در عصر انفجار اطالعات به سر میبریم اینگونه محدودیتها مثمر
ثمرخواهد بود یا قدرت پاسخگویی دین اسالم به شبهات عصر حاضر رافع این نگرانی خواهد بتود
و با سهولت دسترسی به اینترنت و یافتن پاسخ شبهات ،آیا ممنوعیت چتاپ و نشتر آن آثتار ،هنتوز
هموجهۀ شرعی دارد؟ آیا با تغییراتی که در موضوعات و مصادیق علو و برتتری کفتار در شترایط
کنونی به وجود آمده ،میتوان در احکام صادره در خصوص اهل کتاب تجدید نظر کترد؟ پاستخ
این سؤاالت و سؤاالت مشابه دیگر در گروی تبیین تئوری مقتضیات زمان و مکان ارائه شده توسط
امام خمینی است .این تئوری که از ابتکارات ایشان است دلیلی محکم بر پویایی فقه شتیعه استت.
به اعتقاد ایشان گرچه در مکتب امامیه باب اجتهاد همیشته مفتتوح بتوده و آراء و نظریتات فقهتا در
زمینههای مختلف نظامی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و عبادی در کتب فقهتی مطترح شتده استت،

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

وظیفۀ خطیر فقهای متأ خر است که با شناخت شرایط جدید و مطابق با نیازهای روز ،احکام شرعی

( س)
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ولی امروزه به مناسبت انقالب اسالمی و بروز و ظهور موضتوعات مستتحدثه نیتاز عملتی بته طترح
دیدگاه و نظرات مختلف بیشتر احساس میشود .ایشان یکی از فقهایی بود که با روشنگری هر چته
تمام تر فقه پویای جعفری را تبیین کرده و دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد متورد بررستی قترار
داد و توانست با حف اصول شریعت و دین مبین اسالم پاسخگوی نیازهای زمانه هم باشتد .ایشتان
میفرماید:
در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهتاد بتاز باشتد و طبیعتت انقتالب و
نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی تت فقهی در زمینههای مختلف
ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلتوگیری از
آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است کته بتر استاس
آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحتدت رویّته و
عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حتوزههتا کتافی
نمیباشد بلکه ی

فرد اگر اعلم در علتوم معهتود حتوزههتا هتم باشتد ولتی

نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتوانتد افتراد صتالح و مفیتد را از
افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاستی فاقتد
بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشتد ،ایتن فترد در مستائل اجتمتاعی و
حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دستت گیترد (امامخمینی
 931ج .) 77- 73 :

ایشان در پیامی که به منشور روحانیت معروف شده است ،دربارۀ فقه سنتی پویا و تأثیر زمتان و
مکان در اجتهاد خطاب به جامعه مدرسین اینگونه فرمود:
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

 ...در مورد دروس تحقیق و تحصیل حوزهها ،اینجانب معتقد به فقه ستناتی و
اجتهاد جواهری هستم و تخلاتف از آن را جتایز نمتیدانتم .اجتهتاد بته همتان
سب

صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست ،زمتان

و مکان دو عنصر تعیتین کننتده در اجتهادنتد .مستألهای کته در قتدیم دارای
حکمی بوده است ،به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع
و اقتصاد ی

نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کنتد .بتدان معنتی کته بتا

شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ،همان موضوع اول که از
نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ،واقعاً موضوع جدیتدی شتده استت کته

باشد (امام خمینی  931ج

.) 33 :

مقاله

قهراً حکم جدیدی میطلبد .مجتهد باید به مسائل زمتان ختود احاطته داشتته
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امام خمینی نقش زمان و مکان در اجتهاد را به حسب تغییر موضوعات احکام در نظر میگیترد
به گونهای که با تغییر قیود و شرایط در موضوعات ،احکام مترتاب شده بر آنها نیز به دلیل وجتود
رابطۀ علای و معلولی بین موضوع و حکم تغییتر متیکنتد .ایشتان در نصتیحتی دلستوزانه از اعضتای
شورای نگهبان میخواهند که در بررسی مصوبات مجلس شتورای استالمی ،مصتلحت نظتام را در
نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل بسیار مهتم در دنیتای پرآشتوب کنتونی نقتش زمتان و مکتان در
اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست (امام خمینی  931ج  .) 7 :تغییر احکام شرعی مبتنی بر دو عامل
است :یکی تغییر موضوع و دیگری تبدّل رأی مجتهد .به این معنی کته نستبت حکتم بته موضتوع،
نسبت معلول به علت بوده لذا تا موضوع فعلیت پیدا نکند حکم هم فعلیت نخواهد یافت .امتا اگتر
موضوع بر اثر زمان و مکان عوض شود ،طبیعتاً حکم هم عوض خواهد شد .به عنوان مثال شتطرنج
که در گذشته جزء آالت قمار محسوب متی شتده و استتفاده از آن حترام بتوده ،امتروزه بته عنتوان
ورزش فکری هم به کار میرود ،یعنی دیگر متمحّض در آالت قمار نیست لذا حکم حرمت آن به
تبدّل رأی فقهاست که در مسائلی که نیاز بته اعمتال اجتهتاد و رأی دارد ،صتورت متیگیترد .و در
مسأله شطرنج ،برای امام هم تبدّل رأی صورت گرفت و هم تبدّل موضوع .تبدّل رأی به اینکه قتبالً
نهی وارد شده د ر روایات در مورد شطرنج را دارای حرمت ذاتی دانسته که ربطی به بترد و باختت
نداشت ولی بعداً معتقد شدند که «شطرنج بما هو شطرنج» حرام نیست بلکه در صورت برد و باخت
حرام خواهد بود و تبدّل موضوع هم به این صورت بود که بر اساس نظر کارشناسان ،بته ایتن بتاور
رسیدند که امروزه شطرنج متمحّض در آالت قمار نیست و دو جنبته پیتدا کترده استت ،یعنتی هتم
میتواند در امر فساد مورد استفاده قرار گیرد و هم در امر نیکو؛ لذا نمیتوان حکم حرمت را بر آن
بار کرد.
با پذیرش این نکته که تغییر حکم شرعی با فرض ثابت بودن موضتوع آن ،بته معنتای نستخ آن
(ص)

خواهد بو د و با توجه به نظر امام مبنی بر منتفی بودن نسخ احکام شریعت بعد از رسالت پیتامبر

(امام خمینی  ،) 6 : 976بنابراین تغییر احکام شرعی تنها به تغییر و تحوّل موضوعات احکام امکانپذیر
خواهد بود .و گذشت زمان و مکان هم هیال وقت حکم را مستقیماً عوض نمیکند بلکته از طریتق

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

حلایت تغییر میکند؛ زیرا موضوع آن تغییر پیدا کرده است .و اما عامل دوم در تغییر حکم شترعی،

( س)
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تأثیر گذاشتن در موضوع ،حکم را دگرگون میکند و الاا «حالل محمد حالل التی یتوم القیتاههة و
حرامه حرام الی یوم القیاهة» .اگر موضوع عیناً محفتوظ مانتده و بتا گذشتت زمتان و مکتان عتوض
نشود ،حکم هم تغییر نخواهد کرد .در واقع تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ،تأثیر مستقیم نیست بلکته
با واسطه و از طریق تأ ثیر گذاشتن در موضوع و تغییر و تبدل آن خواهد بود.
وضعیت اهل کتاب نیز یکی از این مصادیق تغییر یافته در طول زمان است؛ لذا میتواند تحتت
تأثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان قرار گیرد .آنان در گذشته فقط با قرارداد ذمّه و پرداخت جزیه
و رعایت یکسری مقررات می توانستند در جامعه اسالمی زندگی کنند ولتی امتروزه هماننتد ستایر
مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردار بوده و به طور مسالمت آمیز در کنار آنان زندگی کترده و
با همراهی و همدلی در پیشبرد امور مملکت نقش آفرینی متیکننتد و از حقتوقی برابتر برختوردار
هستند .اگر در گذشته مرتفع ساختن منازل کفار نسبت به مسلمانان به منزله استتعال و برتتری آنهتا
بوده و لذا ممنوع بود ،ولی امروزه این مسأله نشانه علو و برتری محسوب نمیشود؛ بنابراین با تغییتر
موضوع ،حکم هم تغییر خواهد کترد .امتروزه کته اهتل کتتاب در اداره امتور مملکتت مشتارکت
داشته ،در دفاع از کشور نقش فعالی ایفا کرده ،در قوه مقننه نماینده داشته و در قانونگذاری دخیتل
بوده و همچون مسلمانان نسبت به سرنوشت کشور خود حساس هستند و هیالگونته قصتد ستلطه و
برتریجویی یا تمراد هم نسبت به قوانین موضتوعه ندارنتد ،آیتا بتازبینی و بتازنگری در یکستری از
احکام مرتبط با آنها ضرورت نمییابد؟ امام خمینی گرچه در مباحث فقهی و نگتارشهتای دینتی
خود همچون سایر فقهای متقدّم ،به دلیل آیات و روایات متعدد مبنی بر علتو دیتن استالم بتر ستایر
ادیان و همچنین وجود سرکشی و طغیان برخی از اهل ذمّه در گذشته ،یکسری محدودیتهتایی را
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برای اهل ذمّه در نظر گرفتهاند ولی در طی ده ستال حکومتت اجرایتی و در ضتمن ستخنرانیهتای
متعدّد ،هیالگاه به آنها التزام عملی پیدا نکردند .چه بسا بتوان بیانات شفاهی ایشان را به عنوان تفسیر
و تبیین سخنان پیشین و آثار مکتوب ایشان محسوب کرد .به عنوان مثال ایشان در کتب فقهی خود،
اخذ جزیه از اهل کتاب را الزم دانسته و بدون آن عقد ذمّه را باطل میدانند ولتی هتیالگتاه بعتد از
انقالب ،مبلغی تحت عنوان جزیه از اهل کتاب گرفته نشده است و امروزه حکم مربتوط بته جزیته
موضوعیتی ندارد و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نه تنها جزیه پرداخت نمتیکننتد بلکته هماننتد
مسلمانان و در کنار آنها با صلح و آرامش زندگی میکنند و بته جتای جزیته مالیتات متیپردازنتد.
مضافاً اینکه وضع احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد بتوده و در صتورت رفتع مصتلحت یتا ایجتاد
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گرفته میشود که در نظریات و برداشتهای فقهی حتماً بایستی به آن توجه شود .واقعیتتی کته متا

مقاله

مفسده ،حکم هم به تبع آن تغییر میکند .و امروزه مصالح بینالمللی هم جزو مصالح اسالم در نظر
امروزه به نام «مصالح بین المللی» مشاهده میکنیم چه بستا بترای فقهتای ستدههتای پیشتین معنتایی
نداشته است تا بخواهند در نظریات فقهی خویش به دیدۀ اعتبار به آن نگاه کنند .بتا الحتاق کشتور
ایران به کنوانسیونهای بینالمللی و پذیرش قوانین حقوق بشر ،وضع جزیه یا مقرراتی توأم با شائبۀ
تحقیر یا توهین به سایر انسانها ،به هیال وجه جایز نمیباشد .بنتابراین بتا استتمداد از تئتوری «تتأثیر
مقتضیات زمان و مکان در احکام شرعی» میتوان در بسیاری از احکام شرعی مربوط به اهل کتاب
از جمله دیات ،قضا و شهادت و غیره تجدید نظر کرد و این رسالت سنگین بر دوش فقهای عظتام
است.

نتیجهگیری
با بررسی احکام و شرایط ذمّه بر اساس متون فقهی و کتب روایی و به دلیل غلبۀ اصتل نفتی ستبیل
احکام و دستورات شرعی تفاوتهایی بین مسلمانان و اهل کتاب دیده میشتود .امتا بتا توجته بته
مبنای امام که قائل به تأثیر مقتضیات زمان و مکان در احکام شرعی بودهاند ،امروزه با تغییر بسیاری
از شر ایط ،مفهوم سلطه نیز تغییر کرده در نتیجه با تغییر موضوعات ،احکام وارده بر آنهتا نیتز تغییتر
خواهند کرد؛ لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زنتدگی مستالمتآمیتز
اهل کتاب در کنار مسلمانان و حتی مستاعدت و همراهتی آنهتا در امتور جامعته از قبیتل التتزام بته
قوانین ،شرکت در جنگ ،پرداخت مالیات ،همکاری در وضع قوانین قوه مقننه ،عدم برتری جویی
وغیره ،موضوعیت سلطۀ آنها بر مسلمانان رفع شده و لذا شایسته است که با نگاهی جدید به احکام
و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب نگریسته و در آنها تجدید نظر کرد.

تأثير تئوري مقتضيات زمان و مكان بر احكام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني

(لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً) و یا اصل عدم ستلطه کتافر بتر مستلمان،در بستیاری از

( س)
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