
 1زهرا فهرستي

 

حاضر پس از بيان اين معنا که شهروندان غيرر ملرانان از حقرو     در نوشتار :چكيده
به بررسي يکي از  ،اسالمي بر خوردارند ةملانانان در جامع حقو  هنلان ،بيشناري

ظهرور انقرالا اسرالمي و فرراه       ني دريافت خونبها پرداخته مي شرود  ن حقو  يعآ
عاناي دين را بررآن داشرت    ،اجتناعي اسالمشدن بلتر مناسبي جهت اجراي احکام 

تا مو ضوعات مختاف را از ديدگاهي  عنيقترر و در سر ک کرالن مرورد توجره  ررار       

 دهند  
تصرني  ممنر     ين راسرتا  در هنر  يک ننونة آن، ميزان خونبهاي غير ملانانان اسرت  

 تشخيص مصاحت نظام مبني بر يکلان سازي دية ا ايتها شکل گرفت   

 کوشد مباني فقهي ملاله را بررسي کند   نگارنده مي
بره دليرل   ه روايرات وارد اماروشرن اسرت     در ايرن مرورد   مباني  فقهري  و آيات  رآني
 رآنري هنلرويي    شرود کره برا آيرات    اي برگزيده ميميان آنان، آن دستهناهناهنگي 

 محتوايي دارد 
ه شده تصني  ممن  تشخيص مصاحت نظام، نه تنها با مصرالک  ئبر اساس ملتندات ارا

باکه مباني محک  فقهي نيرز آن را پشرتيباني    رسدبه نظر مي جامعة امروزي سازگارتر
 کند و تأييد مي

  ،  تل، حکومت اسالميحقو  ،ديه، اهل ذمه :واژهكليد

                                                                                                                     
  واحد تهران مرکز ،عضو هيأت عاني دانشگاه آزاد اسالمي 1

Email: Fehrest41@yahoo.com 

 مورد تأييد  رار گرفت  20/2/1384افت گرديد و در تاريخ دري 10/2/1384اين مقاله در تاريخ 
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اسالم برخالف ادياني مانند مليحيت، ديني است مبتني بر وا عيات روزمرة زنردگي، نره دينري    دين 

نگرشي منتاز و  ،گرا  اساساً بينش اين دين به انلان و نحوة ارتباط او با طبيعت و جامعة انلانيدرون

ديرن و   برجلته است  بر اساس اعتقادات ملانانان، پيامبر اسالم، آخرين فرسرتادة خداونرد اسرت و   

 شريعت وي نيز آخرين و کاماترين است 

هاي زندگي بشر مداوماً در حال دگرگوني و رشد اسرت،  با در نظر گرفتن اينکه تندنها و شيوه

به  وانين و احکامش در  دبايد دين اسالم در درون خود ممهز به مکانيزمها و عواماي باشد که بتوان

 اشد شرايط زماني و مکاني پايبند بهر 

خواهند اصول حقو ي اسالم را در پرتو اوضرا  جديرد زنردگي معنري     جديد ملانانان مي نلل

فکار گذشتگان، مماز و نه در زير  يد و بند ا، کنند و البته اين حق را دارند که هر نلل به راهننايي

 کنند  برطرفل و دشواريهاي مخصوص به خود را ئباشند که ملا

هرا  ت، حناسره انرد و در نگاهبراني ميررار شرريع    يز کررده انگهايي شگفتفقهاي بزرگوار، تالش

به دليل آنکه اماميه در طول تاريخ فرصت تشکيل حکومت را نيافرت، مباحارات فقهري    آفريدند اما 

   تا حدودي آهنگي فردمدارانه داشته است بيشتر در س ک تئوري با ي ماندند  به عالوه اين تالشها

يک حکو مت ديني، به اجرا درآوردن احکام اسالم در  بعد از ظهور انقالا اسالمي و تشکيل

هاي مختاف، يک ضرورت غير  ابل بديل بود که در عين حرال ملرن ن اجرايري و رهبرران     حوزه

ديني را با چالشهاي جدي مواجه مي ساخت  در اين حال  زم شد تا فقه و حقو  اسالمي بدرستي 

   به ايفاي نقش و رسالت خويش نايل شود 

اين  حکومت، ا تصاد و سيلت  کيفري و نهادهاي تربيتي و غيره ،در متن زندگي ضور عاناحبا 

و با استنباطات نروين بره پاسرخگويي     وا عيتها را لنس کنند  امکان فراه  شد تا آنان با ديدي ژرفتر

  مشکالت مرتبط با احکام شريعت بپردازند 

واس ه ايراداتي کره  دية ا ايتها اشاره کرد   بهتوان به ميزان م رح شده مي ز ميان انبوه سنا تا

النااي و در محافل داخاي نلبت به اين ملرأله وجرود داشرت کره چگونره خونبهراي       در ممام  بين

غيرملانان مباغي کنتر از يک ده  ملانان است کره نره برا روح شرريعت و اهرداف عاليره اسرالم        

يران و نه با اصول حقو ي مورد  بول عرال ،  اري دارد و نه با  انون اساسي جنهوري اسالمي اگساز

فقهاي آگاه به زمان را واداشت تا به بازبيني ممردد ملرأله بپردازنرد و در نهايرت ممنر  تشرخيص       
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در اين مقاله سعي بر آن است که مبراني   مصاحت هنلاني دية ملانان با غير ملانان را اعالم کرد 

 فقهي هنين ملأله بررسي شود 

 

باشند حقو ،  امتيازات و وظايف تعريفسناني ميملانان که داراي کتاا آدر مورد ا ايتهاي غير

  باشد متون ديني مي رفته ازگاي وجود دارد که برشده

هراي کايردي   باا حقرو  غيرملرانانان چنرد آيره در  ررآن کرري  وجرود دارد کره از آيره          در

ن و احکامي اسرت کره در فقره و حقرو  اسرالمي در هنرين       شود و حاک  بر هنة  وانيمحلوا مي

زمينه وجود دارد  اين آيات بر آياتي که شدت داشته و تنهرا بره رويردادها و شررايط خراص ماننرد       

  جنگ و محاربه مرتب ند، اولويت دارند  آيات از اين  رارند:

  [13]حمرات:  

 .[256 ]بقره: 

  [61: ]انفال 

 از سورة کرينة نحل است: 90از ميان آيات از هنه بنياديتر،آية اما

 2س  1383]نيالن تيرر  به نقل از رازي شارح و مفلر  رآن، با ي  رآن شرح تفلير هنين آيه است 

  [58:  8ش 

اصل اساسي در نو  رفتار برا پيرروان ديگرر اديران      هاي ديني،بر اساس اين آيات و ديگر آموزه

ت حقو  آنان است  بنا بر اصرل چهرارده  رانون اساسري،     تحت انقيادند، شفقت، عدالت و رعاي که

دولت و ملانانان موظفند نلبت به افراد غيرملانان با اخال  حلرنه،  لرط و عردل اسرالمي عنرل      

کنند و حقو  انلاني آنان را رعايت ننايند  بر اساس ملتندات تاريخي، اينگونه رفتار بليار بهتر از 
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و حتري ترا امرروزه در اروپرا عنومرًا بره خرود         19و  18 رنهراي  رفتاري است که ا ايتهاي مذهبي تا 

  اندديده

از جناره حرق    وردارنرد  خاهل ذمره برا ملرانانان از حقرو  يکلراني بر      ،حقو  مدني ةدر حوز

   داشته باشند ييناستخدام حتي در ادارات دولتي مگر در مشاغاي که محتواي د

تهاي مننو  براي يمندند و حتي برخي فعالبهرهادي يي زيهاهاي ا تصادي از آزاده لحاظ فعاليتب

، در روابط بين خود ا ايتها مماز شنرده شده است  در احوال شخصيه )نکاح، طال ، ارر ملانانان

ايشان هنچنين در انمرام مراسر  مرذهبي      1شود و وصيت( برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي

تواننرد در  ز استقالل  ضايي برخوردارند، بعالوه ميآزادند، اماکن مقدس آنان مورد احترام است  ا

فعاليتهاي سياسي مشارکت فعال داشته باشند  البته نبايد از نظرر دور داشرت کره حکومرت اسرالمي      

يک حکومت ايدئولوژيک است و حتي بر اساس اصول دمکراسي کلراني کره در آن ايردئولوژي    

رکت کننرد  ايرن امتيرازات از آن جهرت     توانند به طور کامل در حکومرت مشرا  رسني سهينند، مي

است کره حکومرت اسرالمي امرروزه در خردمت گروهري از مرردم اسرت کره در من قرة مشرخص            

کننرد  ايرن مارت در جهرت     جغرافيايي با ويژگيهاي متفاوت  رومي، دينري و فرهنگري زنردگي مري     

ترتير  برا   ين کوشند و در پيشررفت آن نيرز سرهي  هلرتند  برد     باداني کشور خويش ميو آ استقالل

بره  « اهرل ذمره  »که بناي آن بر فتک و غابه بود، تفاوت دارد  مفاهيني ماننرد   حکومت در زمان  دي 

کننرده  تغيير يافته است  در مورد دريافت جزيه، بر اساس نظر فقها، عنصر تعيرين « شهروندي»مفهوم 

شهروندان است  که حکومت اسالمي ايران براي هنه معافيت از خدمت نظامي بوده است و از آنما

 شود و هنگان در تأمين امنيت ماي به طور يکلان سهي  هلتند، پرداخت جزيه سا ط مي

رو هلتي   يکي از آنها خونبهراي غيرملرانان و   اما از لحاظ حقو   ضايي با سنا تي چند روبه

 رسد ميزان آن است  براي درک بهتر ملأله ابتدا ذکر  ملائاي  زم به نظر مي
 

  انده نکردهئغالباً فقهاي شيعه، تعريف خاصي از ديه ارا

 امام راحل در تعريف ديه چنين گفته است:

                                                                                                                     
شروند کره در حرد  رانون     ايرانيان زرتشتي،کايني و مليحي تنها ا ايتهاي ديني شناخته مي»اصل  سيزده  انون اساسي:   1

 « ندکندر انمام مراس  ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعاينات ديني بر طبق آئين خود عنل مي
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شود چره  ديه مالي است که به خاطر جنايت بر نفس يا کنتر از آن واج  مي
ميزان آن مشخص باشد يا نه  البته دية غيرمعين را ارش و حکومرت ناميرده و   

   [681: 2ج  تحريرالوسيله] اندردهگذاري کدية معين را ديه نام

رفتره شرده کره    گاز خونبهراي   اسرت  ، ديه اع 294در  انون ممازات اسالمي نيز در ضنن مادة 

که شامل هنة افرراد انلراني    1در مادة مزبور از کانة نفس استفاده شده است ،معين و يا نامعين باشد

 شود  مي

 

سرورة نلراا اسرت  در آيرة      92بها در مقابل  تل جان انلان، آية خت خونملتند شرعي وجوا پردا

 گيرد:مذکور، ممازات  تل خ ائي بيان شده و سه حالت را به طور مشخص و واضک در بر مي

صورت اول، در جايي است که انلان ملاناني)منمني( به  تل برسرد و صرورت دوم، مروردي    

 ت که کافر ذمي به  تل برسد موردي اس ،است که کافر حربي و صورت سوم

  تعهد را با توضيک کافي بيان کرده است هاي متا ايبه  تل رساندن آيه وضعيت  ضنن اين رآن 

 گويد:خداوند متعال چنين مي

 [92]نلاا:  

هيچ منمني حق ندارد از روي عند، منمني را به  تل برساند و هر کلي، منمني را از روي خ ا 

ي بپرردازد، مگرر اينکره ديره را     بکشد بايد بندة منمني را آزاد کند و خونبهاي مقتول را به اولياي و

 ورثة  اتل ببخشند 

که با شنا دشنن و محاربند، فقط بندة منمني را آزاد کند )و ديره بره    اگر مقتول از  ومي است

اي اي باشد که ميان شنا و ايشان پيناني هلت، ديهشود(، اما اگر مقتول از طايفهکفار پرداخت نني

گردد و هر کس توان اين کار را نردارد دو  ندة منمني آزاد ميشود و ببه اولياي مقتول پرداخت مي

                                                                                                                     
 شود دم او داده مي يعايه يا به اوليا: ديه مالي است که به سب  جنايت بر نفس يا عضو به ممني294  مادة  1
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اي است که از طرف خدا پذيرفته است و خدا داناي حکري   گيرد و اين توبهدر پي روزه مي ماه پي

 است 

بهراي  ترل   ندر مرورد خو  است  کانرة ديره   « ديه»بودن واژة  ابل تأمل  ةکرينه، نکت ةدر اين آي

اين نشران  است  نکره به کار رفته  به صورت ان هر دو به طور يکلان وخ ائي ملانان و غير ملان

آن است که از ديدگاه  رآن، مقدار مشخصي براي ديه وجود ندارد وگرنه بايد بره صرورت    دهندة

کره ديرة کرافر ذمري و      نرد برخي از فقهاي اهرل تلرنن معتقد   ،رفت  بر هنين اساسمعرفه به کار مي

  [183: 1372ند ]عوض اح ملانان يکلان است

 

ج  1412]حر عراماي   خوردهاي مذهبي در ممام  روايي، روايات متعددي به چش  ميتپيرامون دية ا اي

 ها را در چهار دسته گنمانيد:نتوان آکه مي  [217ر222: 29

د  به عنوان کنمليحي و زرتشتي را هشتصد دره  بيان مي رالف( رواياتي که دية افراد يهودي  

اليهودي و النصرراني و النموسري    » که فرمودند: ) (شود به روايتي از امام صاد ننونه اشاره مي

  [217: 29ج  1412]حر عاماي  «ثناننائه دره 

داند  به عنوان ننونره روايتري   هزار دره  مي بهاي ا ايتهاي مذهبي را چهارنا( رواياتي که خو

اليهودي   نّإ محند بن عاي بن الحلين  ال: روي،» ست بدين مضنون:نقل شده ا وسائل الشيعهدر 

  [220: 29ج  1412]حر عاماي  «آ ف دره   نه  اهل الکتاا و النصراني و النموسي 

عن ابان بن تغا  عرن ابري   »: داندج( رواياتي که خونبهاي اهل کتاا را با ملانانان يکلان مي

  شيخ صدو  221: 29ج  1412]حرعاماي  «النلا  دي و النصراني و النموسي اليهو  ال:  ) (عبداهلل

  [5254ح  501: 5ج  1368

ل ئر د( رواياتي که بين دية مليحيان و يهوديان از يک طرف با دية زرتشرتيان تفراوت  ينرت  ا   

 وسي النم آ ف دره  و  اليهودي و النصراني  ال:   ) (عن ابي عبداهلل» شود:مي

  [501: 5ج  1368  شيخ صدو  222: 29ج  1412]حر عاماي  «دره 

ي  کره  درو شر ه، هرگاه با احاديث متفاوت در موضو  واحدي روبباا تعارضبر اساس  واعد 

بايد به کتاا خداوند کره   ،امکان جن  عرفي بين آنها وجود نداشته باشد
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است به عنوان ضابط و ميزان رجو  کررد و   

 ،در اسرتنباط اسراس  هنين بر پذيرفت  ،هر کدام را که با آيات الهي هناهنگي محتوايي داشته باشد

 استناد کرد  دستة سوم از روايات بايد به

کنرد ماننرد روايتري از پيرامبر     ين انتخاا را تقويت ميروايات و  راين ديگري وجود دارد که ا

کرالم   نقرل  رول   بعرداً در    اين روايتاندکه دية  تل نفس به طور م اق را صد شتر دانلته )ص(اکرم

مرن  » انرد: روايت ديگري از حضرت نقل شده که ايشان فرمروده  هنچنين سيد مرتضي خواهد آمد 

      [504: 5 ج 1368]شيخ صدو   «آذاي ذمتي فقد آذاني

هرا بروده   تپذير جامعه ماننرد ا اي فراد آسي دهندة نهايت اهتنام ايشان به انشان فرمايش حضرت،

 است تا مبادا مورد ست   رار گيرند 

خوبي تلاوي حقرو  هنرة شرهروندان دولرت اسرالمي بره       ه از ممنو   راين و روايات وارده ب

 آيد دست مي

 

 800اول و د يل ديگري که ذکرر خرواهي  کررد، حکر  بره پرداخرت        ةدست به استناد رواياتفقها 

اين عقيدة مشهور  اماميه است و بر آن ادعاي اجنا  نيز شرده اسرت     اند دره  از جان   اتل کرده

 گويد:چنين مي المقنعهشيخ مفيد در 

الرذمي   ه و ليائه القرود و کران لهر  الدير    اذا  تل النلا  الذي ل  يکن ألو

النلاا اهل الذمه عاي النصف  ثناننائه دره  جيداً  و عدلها من العين     و 

  [39: 24ج  1410] من ديات رجاله 

تواننرد  وي حق  صاص ندارند اما مري  ياگر مرد ملاناني، ا ايت مذهبي را به  تل برساند، اوليا

ت  دية زن اهل ذمه نصف دية يرک مررد   و دية وي هشتصد دره  محاسبه شده اس کنندم البة ديه 

 ا ايت است 

هشتصرد درهر  و در    ،از نظر سيد مرتضي دية ا ايتهاي مذهبي، در صورتي که مقتول مرد باشد

ايشان اين نظر را به اماميه نلبت    [74: 24ج  1410]است چهارصد دره   ،باشدصورتي که مقتول زن 

در اين ملأله برا مرا هر  عقيرده نيلرتند  ابوحنيفره و       کند که ساير مذاه  اسالمي دهد و نقل ميمي

داننرد و  پيروان او هنچنين تني چند از عاناي اهل سنت دية غير ملانان را برا ملرانان يکلران مري    
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کند که به کدام شريعت بوده باشند، آيا مقترول يهرودي بروده يرا     اين جهت فر ي نني درگويند مي

زيلته يعني از اهل ذمه بروده  ه تحت حکومت اسالمي ميکند کمليحي يا زرتشتي و باز فر ي نني

 يا نه 

پردازد  مهنتررين دليرل از نظرر وي، اجنرا  و دليرل      د يل اماميه مي ئةسپس سيد مرتضي به ارا

که نبايد يک فرد با اينان را در مقابل کشتن يک کافر به  تل رساند و  استحلاني است  به اين معني

اگر چه در مباغ ديره، اتفرا     ،يک غير ملانان کنتر از ملانان بايد باشدعانا معتقدند که دية  هنة

 نظر وجود ندارد 

ايرن توضريک کره در مرورد مقترول       اب ،دليل سوم سيد مرتضي اصل برائت از اصول عنايه است

تروان  اترل ملرانان را ملرئول     لرذا مري    مليحي يا يهودي ديه تا ميزان هشتصد دره ،   عي است

بيشتر از اين مقردار، مرورد شرک و ترديرد اسرت و برا اصرل برائرت          وباغي دانلت پرداخت چنين م

در  ترل  »عنومي بيران کررده    توان رف  ملئوليت کرد  اما روايتي از پيامبر که به طور يک  اعدةمي

کند که اين  انون را براي هنة افرراد  و اطال  و عنوميت روايت طا  مي« نفس ديه صد شتر است

 و واحد است خبراز نظر سيد مرتضي چون  ، رفتن مذه  و دين آنان، جاري بداني بدون در نظر گ

از اعتبار کافي برخوردار نيلت  به عالوه که ايشان خود اعتراف دارند بره اينکره روايرات وارده در    

اين مورد يکدست و هناهنگ نيلتند  برخي از روايات، دية غير ملانان را نصرف و برخري ديگرر    

توان آنان را مورد استناد  رار داد و دانند و به لحاظ ناسازگاري روايات، ننيانان ميآن را ثاث مل

 شوند هنگي از اعتبار سا ط مي

اشکال دوم سيد مرتضي به حديث نبوي آن است که اگر آن را مالک عنل  رار دهي  بايد در 

يکلان بداني  کره از نظرر   رده و دية زن و مرد را کگونه عنل جنليت، عالوه بر مذه  نيز به هنين

 وي چنين تلاوي درست نيلت 

ديگرر  ، اينران بره غيرر از     [117: 24ج  1410] خويش بر هنين اعتقاد است نهاية شيخ طوسي نيز در

: 25ج  1410  محقرق حاري   117: 24ج  1410]شيخ طوسري   اندفقها نيز رأي مشابهي در اين زمينه صادر کرده

392]    

خرورد  يرک ديردگاه آن    ، نظريات ديگري در ميان عاناي اماميه به چش  مينظر مشهورغير از 

است که اگر  اتل از روي عادت به چنين جناياتي دست زند يعني مبرا تي نلربت بره ايرن جررم و      

تواند به اين هدف کره او را  شود و حاک  ميتکرار آن نداشته باشد، به نظر حاک  شر  موکول مي
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د، دية کامل يا حتي مباغي بيشتر از  اتل بگيرد  هشتصد دره  در صرورتي  از اين عنل زشت بازدار

  [392: 25ج  1410]محقق حاي  ملانان نداردگرفته مي شود که عادت به  تل غير از  اتل

است  ايشان پس از ذکر احاديث مختاف در  من اليحضره الفقيهدر  نظر ديگر، نظر شيخ صدو  

 گويد:اين زمينه چنين مي

ف اين اخبار به جهت تفاوت حا ت و شرايط آنهاست  هرگاه يهودي اختال
انرد پايردار باشرند و از    و نصراني و مموسي بر پينان خود که با ملانين بلرته 

آن سر باز نزنند      اگر در چنين مو عيتي کلي يکي از آنران را بره خ را بره     
به آنان پنراه داد  اش چهار هزار دره  است       و هرگاه امام  تل برساند، ديه

مان خود خواند و آنان نقض او آنها را در عهد و  رارداد خود در آورد و در 
د و نردي  ماتزم بودک عهد نکردند و پينان نشکلتند و شرايط آن را که ذکر

تخاف نننودند و دادن جزيه را پذيرفتند  پس بر کلي که يکري از ايشران را   
و دليرل ايرن گفترار، ايرن حرديث       شرود به خ ا بکشد دية ملانان واج  مي

ذمره فديتره    )ص(،  ال: من اع راه رسرول اهلل  ) (عن زراره عن ابي عبداهلل» است:
  [502،  501: 5ج  1368] «کاماه

عايه، متفاوت بدانند ديه را با توجه به مذه  و کيش ممني ةآنچه باعث شده است تا فقها ملأل

 چند امر است: ،ل شوندئاو ميان خونبهاي ملانان و غيرملانان تفاوت  

از نظر آنان، اطال ات آيات  رآن هنگي منصرف به خصروص مرنمنين و ملرانين اسرت و     ( 1

شود  به هنين جهت هنگام ترديد در پرداخت خونبهاي مقتول غيرر  شامل کفار و غير ملانانان نني

واهرد برود  امرا در    ملانان، با استفاده از اصل برائت، ملئوليت پرداخت ديه متوجه  اتل و جاني نخ

باشند، به خاطر د ياي، از تحرت  اعردة برائرت    که تحت حنايت دولت اسالمي مي ييمورد ا ايتها

 شوند خارج مي

 اند آن را کرده يادعا ،دليل دوم اجناعي است که فقها (2

» اعدة نفي سبيل اسرت کره خرود برگرفتره از آيرة کرينرة        ،دليل سوم ايشان (3

   [141]نلاا:  است« 

  [244: 1410اي عبن  ]حنزاست  « يقتل ملا  بکافر» ديگر دليل مورد استناد فقها روايت( 4
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ديرة   297در  انون ممازات اسالمي که بر اساس فقه مشهور اماميه نوشته شده است، در ضنن مادة 

گانة ذيل است که  اترل  دية  تل مرد ملانان يکي از امور شش»  تل نفس را چنين بيان کرده است:

  «   باشددر انتخاا هر يک از آنها مخير مي

آيد که ديرة ا ايتهرا غيرر از شرش  ار  کرا يي       در مادة مذکور به دست مي« ملانان»از وصف 

 است که در ذيل ماده عنوان شده است 

کشرته شرود  اترل  صراص      هرگراه ملراناني  »هنران  رانون آمرده اسرت:      207ة هنچنين در ماد

آيد در صورت بره  ترل رسريدن کرافر يرا اهرل ذمره،        که از وصف ملانان، به دست مي«    شودمي

وجود ندارد و تنها به ديه بايد اکتفا کرد  مگر آنکه  اتالن و مقتو ن هنگي از کفار ذمي  ي صاص

  ده استشبه آن اشاره  212 ةماد 2باشند که در ضنن تبصرة 

در ساير مواد  انوني حک  صريحي در مورد دية ا ايتها بيان نشده و از اين جهت  انون سکوت  

ايه  وانين و مقررات مردني، جزايري،   کاختيارکرده است  لکن بر اساس اصل چهارم  انون اساسي، 

 مالي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد 

 انون اساسي،  اضي موظف است با استناد به مناب  معتبر اسالمي يرا فتراوي    167س اصل براسا 

 آيد که حک  ديرة   با توجه به اين مواد و اصول  انوني به دست ميکندمعتبر، حک   ضيه را صادر 

 ا ايتهاي مذهبي بر اساس  وانين وضعي نيز هنان است که در فقه بيان شده است 

 

مقترول   يگيري براي اولياي تاي، مظاومانه وا   شود، حق پکه ا هر ج 1،سورة اسري 33براساس آية 

که در آية کرينه به کار رفته است اشعار به عات حک  دارد و « مظاوم بودن»محفوظ است  صفت 

شعر به عايت است  پس عات اين حرق برراي   مکه تعايق حک  بر وصف  مشهور است در ميان عانا

نلبت  لياي مقتول، به ناحق بودن جنايتي است که وا   شده و صفت مظاوم و به ناحق بودن  تل،او

 عايه است يعني مقيد نشده به ملانان يا غير ملانان بودن ممنيعقيده  بشرط  به

                                                                                                                     
1   
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بره  ترل    که عنصر مادي جرم از جان  کلي  تحقق خرارجي پيردا نکنرد،    بديهي است تا زماني

 شود گناه و مظاوم شنرده مييرد و وي بيگا  به خود ميرساندن وي، عنوان ظ

اساساً اطال  در اين آية کرينه و آيات ديگري که در زمينة  تل و  صاص وارد شده، هنگري   

توان شنوليت آن را با اخبار واحد، محردود  باشد و ننياز نو  اطال اتي است که غير ابل تقييد مي

گناه بنا بر حک  عقل،  بيک اسرت و ايرن زشرتي برا     تل انلان بيکرد  اين امر از آن جهت است که  

گنراه و جررم ر     جهرت به دليرل آنکره    اي ندارد عايه يا جاني ارتباط و مالزمهعقايد و آيين ممني

فته و حق حيرات از وي سرا    جان انلان محترمي مورد تعدي  رارگر که بدون مموز  انوني، داده

راد انلاني بدون در نظر گرفتن رنگ، نرژاد و عقيرده برابرنرد  پرس     هنة اف از اين لحاظ است و هشد

 لعقرل، حکر  بره   مرا حکر  بره ا   » بنابر  اعدة کند،بک و ناروايي چنين عناي مي به چون عقل، حک  

  توان به اين استنتاج رسيد که نظر شار  مقدس نيز چيزي جداي حک  عقل نخواهد بود، مي«شر لا

و تري عقرل در پرترو هردايت      ]موسروي بمنروردي جرزوه درسري[    صراحبنظر   بنابر استد ل برخي بزرگان

تواند حکني را به طور يقيني و جزمري درک کنرد، حکر  عقرل در طرول ارادة      ف رت خويش مي

لهي با ارادة تشرريعي خداونرد سربحان،    ا و من قي نيلت که ارادة تکويني بود خواهد تکويني الهي

لهري در جهرت تأييرد و تابيرت     ا  ةامکران نردارد کره دو اراد   ، ديگرر  هناهنگي نداشته باشد  به بيران 

 يکديگر نباشند 

 داند نتيمه چنين استد لي آن خواهد بود که خداوند نيز چنين عناي را پايد و ناروا مي

اشد چه کرافري کره پينران مشخصري برا      ب متعهدحرمت به  تل رساندن کافر، چه  ،اساس اين بر

  آيدبه دست مي ،گناه استيندارد و در عين حال بملانانان 

از آيه صريحاً در مرورد   ي لنت  آية ديگر، آية شريفة سورة نلاا است که توضيک آن گذشت 

د و رگلرترش بيشرتري دا   مفهروم آيره   در وا ر  گويد که مقتول وا   شوند  يسخن مديني هاي تا اي

 ن آاهل کتاا  يا غير چه  است،ا ملانانان عهد و پيناني بلتهست که باشامل هر غيرملاناني 

  تعبير دردگاي پرداخت مقتول، ديه يدر هر صورت بر اساس ظاهر آيه، بايد به خانواده و اوليا

که ظهور دارد در هر دو مورد د  تل منمن بعينه به کار رفته در صدر هنين آيه در مور« ملانه ةدي»

   کندد لت مي به يک معني
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در « و هرو مرنمن  »بنابر نقاي در آيره،  » چنين نوشته است:طبرسي در تفلير خويش در ذيل آيه  

ديره  »اي را در بر خواهد داشت کره    پذيرش اين کالم مقدر، چنين نتيمه[91: 2تا ج ]بي« تقدير است

 شامل کفار نخواهد شد  « ملانه

 پرواضک است که در تقدير گرفتن بر خالف اصل است و احتياج به  رينه موجه دارد 

گفتره   چنرين  برودن عردالت   ة اعرد  نشهيد م هري در تبيي است عدالت  ةوجه، ملألنکتة  ابل ت

  است:

اصل عدالت از مقياسهاي اسالم است که بايد ديرد چره چيرزي برر او من برق      
در سالاة عال احکام است نه در سالراة معارو ت  نره ايرن      لتشود  عدامي

 گويدميکه آن چه دين گفت عدل است باکه آن چه عدل است دين  است
[1409 :14]  

 اعرده  »به عنوان يرک  اعرده برا تعبيرر      وعدالت در فقه اماميه، جايگاهي بس رفي  و خ ير دارد

 ت اجتناعي با هنرة اهنيرت آن در  لاصل عدا  با اين وجود، از آن ياد شده است« العدل و ا نصاف

اجتناعي فقهراي مرا   ود تفکر کين م ا  سب  رهنو  ي کنتر مورد توجه  رار گرفتهفقه بررسيهاي

  گرديده است

ريرزي شرده اسرت  آيراتي     نه تنها نظام تشري ، باکه نظام تکوين نيز بر اساس  لط و عدل، پايره 

العردل ميرزان   »و رواياتي ماننرد:   [90]نحل:  مانند: 

بره   ،[310: 11ج  1412]حرر عراماي   «الي المنه و من ترکه سا ه الري النرار   اهلل في ا رض، فنن أخذه  اده

توان به آساني از آن گذشت و فقيه برر اسراس   رسانند که عدالت معياري است که ننيصراحت مي

 آن بايد به ارزيابي از متون ديني بپردازد 

 آياتي مانند:   آيات ديگري بالخصوص در زمينة ممازاتها وجود دارد

و  [126]نحرل:   و  [40]سمده:  

اعرالم هنلراني    درصدد که [194]بقره:  آية 

  باشندازات ميان جرم و ممو تعادل مي

و نرو  جررم و    روشن است اگر نو  عقايد افراد، براساس برخورداري از حقرو   ضرايي باشرد   

تناس  آن با ممازات بر مبناي ملنليت کيفري نباشرد، در دنيراي کنروني، چهررة نروراني اسرالم و       

 جنهوري اسالمي ايران تا چه حد مخدوش خواهد شد 
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که هنة افرادي که شرهروند دولرت اسرالم هلرتند، حرق      کند اجتناعي اسالم ا تضا مي عدالت 

 حياتشان به طور يکلان محترم باشد  

در مرورد   اسرت   لم ر أتهنگري  ابرل    ،انرد که مشهور فقهاي اماميه به آن استناد کرده اما د ياي

اي مخرالف وجرود دارد و برا وجرود افرراد      بايد توجه داشت کره در چنرين ملرأله    ادعا شده، اجنا 

پوشي کني ، اين نو  اجنا ، اجنا  مدرکي چش  ايرادشود  اگر از اين نا ، منعقد ننياج ،فلمخا

  فا د اعتبار  زم است است که

بة متأخر از د يل لفظي  رار در مرت که به آن استناد شده بود، از لحاظ اعتبار عاني اصل برائت

يره کنرک   اصرول عن نباشرد از ا د و در صورتي که ممتهد،  ادر به يافتن پاسخي در متون دينري  دار

و در مرورد ملرألة   « ا صل دليل، حيرث   دليرل  »است که: ه در زبان عانا مشهور ک چنان گيرد مي

 مورد نظر د يل لفظي به ميزان کافي وجود دارد  

در تضراد و ناهنراهنگي    ، بايد گفت که آنران دره (  800روايات مورد استناد فقهاا )در مورد 

 باشد ني است و لذا  ابل تنلک ننيبا مضنون آيات  رآ

دسرت   اتييرل و توجيهر  وبه تأ ي مانند شيخ طوسيرگواعاناي بزر تاباعث شده هنين تعارض  

منحصر به مرواردي دانلرته کره     ،داندرواياتي را که دية ملانان و غيرملانان را يکي ميوي زنند  

حراک    زشرت خرويش براز دارنرد،      اتل ملانان، عادت به  تل داشته و براي اينکره او را از عرادت  

  [392: 25ج  1410]محقق حاي  کندتر ميا سنگيننبهممازات وي را در پرداخت خو

  تابد ظاهر آنان چنين تفليري را بر نني شود وديده نني خاصي لي که در روايات  يددر حا

ز آن جهرت کره   کند ااما  اعدة نفي سبيل، هر گونه تلاط و برتري کفار بر ملانانان را نفي مي

سرت پرداخرت خونبهراي    ا خواهان عزت و کرامت ملانانان و جامعة اسالمي است  برديهي  اسالم 

 شود ، از نو  تلاط و غابة کفار شنرده ننيمتعهد در  بال به  تل رسيدن غيرملانانکامل 

کره از  که مورد استناد برخي از فقها  رار گرفته بود در صورتي «  يقتل ملا  بکافر» اما روايت

کنرد و برا بحرث    از اعتبار کافي برخوردار باشد، صرفاً حک   صاص را نفي مري  الحاظ سند و محتو

 گونه ارتباطي ندارد ديه و ميزان آن هيچ

وجود اين اشکا ت از يکلو و تحو ت بعد از انقالا اسالمي و تاثير نظريات روشنگرانة امام 

شت تا ملأله را با ديدي ژرفتر مرورد برازبيني  ررار    راحل از سوي ديگر، فقهاي زمان شناس را وادا

 دهند  
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 حضرت امام در ضنن يکي از سخنرانيهاي خويش چنين فرمودند:
هررا جرردا صهيونيلررت و« صهيونيلرر »حلرراا  را از يهررود همررا حلرراا جامعرر

اهل ايرن مارت   و که در ايران هلتند  يو ساير جوامع ،جامعه يهود    داني مي
کنرد  مري مارت  کند که با سراير ا شرار   ا هنان رفتار را مياسالم با آنههلتند، 

  [290 ر289 :7ج  صحيفة امام ]

قهي مورد بحرث  در کتابهاي ف که هافروعات ملأله ديه ا ايت وضعيت با توضيحاتي که بيان شد،

پرسش  اينارتداد اهل ذمه و يا مانند  د شومي روشنست نيز به خودي خود ا  و بررسي  رار گرفته

دم  ياي بره اوليرا  آيرا ديره   ،دنر د و به شرايط اهرل ذمره عنرل نکن   نر اهل ذمه از ذمه خارج شواگ که

 شود يا نه؟پرداخت مي

مادامي که شخص تحت حنايت دولرت اسرالمي جرمري مرتکر      بر اساس بياناتي که گذشت 

ماننرد حرمرت   ه نشود، وظيفة حراست از جان وي به عهدة حاک  اسالمي است و حرمت خون او بر 

آنران  »انرد:  ايشان فرمروده  نقل شده که  ) (  کنا اينکه در روايتي از امير الننمنينملانان است خون

]عوض احنرد   «اند تا خونشان مانند خون ما باشد و )حرمت( اموال آنان مانند اموال ما باشدجزيه داده

1372 :183]  

ده کرد مانند خودداري ، بايد به ممازات متناس  با هنان جرم بلننيز در صورت ارتکاا جرم 

شبهات فرهنگي و عقيدتي در ميان ملرانانان و   ييا ايماد رع  و الغا مقررهوظايف  انمامکردن از

 غير اينها 

 تل وي موج   صاص و ديه نيلت  اما بر اساس مبنايي  نوعاً فقها برآنند که ،ارتداد صورتدر

به عالوه  محترم بر هنه واج  است  ن انلان که اختيار کردي ، خون ايشان محترم است و حفظ جا

، به معنراي خرروج از اسرالم    زيرا ارتداد ،رسدمعني به نظر ميصد  ارتداد در چنين مواردي بي که

فا رد اثررات فقهري و    اما برگشت از يک عقيدة باطل به عقيدة باطل ديگر بعد از اعتقاد به آن است،

 حقو ي است 

سرازي ديرة ا ايتهراي    آيد کره يکلران  نين به دست ميبا در نظر گرفتن ممنو  آنچه بيان شد چ

با ملانانان که در ممن  تشخيص مصاحت به شور گذاشته و تصوي  شد، نه تنهرا در جهرت   ديني 

در انظرار  و انقرالا اسرالمي   تر ساختن چهرة پرنور احکام اسالمي مصاحت جامعة امروزي و وجيه
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بيشتري داشته و از پشتوانة محک   رآني و روايي  باکه با مباني فقهي نيز سازگاري ،النااي استبين

 نيز برخوردار است 

 و آخر دعوانا ان الحندهلل را العالنين

  قرآن مجيد -

     : دارالکت  العانيه تحريرالوسيلهاهلل  امام خنيني، روح -

احيراا التررار   دار : بيرروت   وسائل الشييعه اليي تحلييل الشيريعه      (    1412  )حر عاماي، محند بن حلن -

  العربي

   فقه شيعه منسله :بيروت  عاي اصغر مرواريد  النزوع ،ينابيع الفقهيه ةغني  (   1410  ) بن عاي حنز -

  )س((  تهران: منسلة تنظي  و نشر آثار امام خنيني1378  )صحيفة امام -

   چاپ اول صدو  نشر: تهران  عاي اکبر غفاري .من ال يحضره الفقيه ش (   1368  )ابي جعفر صدو ، -

مکتبه العانيره  : تهران  هاش  رسولي محالتي. نآمجمع البيان في تفسير القرتا(    )بيفضل بن حلن طبرسي، -

  ا سالميه

  عاي اصغر مرواريد  الفقهيه ينابيع النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،  (   1410  )حلن محندبن سي،وط -

     سله فقه شيعهمنبيروت: 

  سازمان چراپ و انتشرارات وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمي       تهران: ديه ( 1372  )سيادر عوض احند، -

 چاپ اول 

عاري  . شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحيرام ،ينيابيع الفقهييه      (   1410  )جعفر بن حلن ،محقق حاي -

  سله فقه شيعهنم :بيروت  اصغر مرواريد

: بيرروت عاري اصرغر مرواريرد       ينابيع الفقهيه انتلار،  (   1410  )عاي بن حلرين  مرتضي )سيد الشريف (، -

  سله فقه شيعهنم

   چاپ اول انتشارات حکنت: تهران. ميمباني اقتلاد اسال   (   1409  )مرتضي م هري، -

عاري اصرغر مرواريرد      .المقنعه فيي االصيول و الفيروع، ينيابيع الفقهييه        (   1410  )محند بن نعنان مفيد، -

    ه فقه شيعهسلنم: بيروت
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  «جزوة درسي دورة دکتري»موسوي بمنوردي، سيد محند   -

 .اخبار اديان ةماهنام « وضعيت ا ايتهاي ديني در جوام  اسالمي(  »1383  )تير نيالن، يورگن -

 

 

 


