فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه
(س)
حکومتی امام خمینی
علی شیرخانی
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چکیده :در این نوشته ،سخن از حک ِم فروش و عدم فروش جنگافزار به
دشمنان دین است .در نظر فقیهان پیشین ،عموماً ،این مسئله دارای دو حک ِم عدم

فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح ،بوده است .عدم فروش
مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان ،نباید به دشمن سالح فروخت و یا اینکه
در زمان جنگ ،فروش ممنوع و در زمان صلح ،بالاشکال است؛ البته نظر سومی

میتواند باشد که با وجود تعارض میان ادلة منع مطلق و جواز آن ،تساقط ادله را،

میان میکشد و درنتیجه به عمومات «تجارة عن تراض» رجوع میشود.

امام خمینی ،هیچکدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و
مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسالمی ،مسئلة فروش

و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسالمی میداند و معتقد است که

حاکم اسالمی و فقیه جامعالشرایط است که تشخیص میدهد سالح را به دشمن،
بفروشد یا من ِع فروش نماید .با حک ِم حاکم اسالمی و با توجه به مصالح جامعة
اسالمی جواز یا عدم جواز آن مشخص میشود.

کلیدواژهها :دشمن ،بیع ،سالح ،فقه حکومتی ،فقه سیاسی.
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مقدمه

دادوستدها و تجارتها ،در فقه شیعی دارای معيارهايى است که ريشه در جهانبینی اسالم نسبت
به انسان دارد .یکی از معيارها ،بـه مـصلحت بودن دادوستد براى تعالی و تکامل انسان است که
این مسئله مجوزی برای دادوستد میشود .از سوی دیگر ،دادوسـتـدهـاى فـاسـد ،زیانآور و
گناهآلود ،ممنوع است .البته مفسدة این نوع معامالت برخی اوقات بـه خـود اين کاالها مربوط
میشود ،مثل خریدوفروش شـراب و برخی اوقات براى اين است که اين معامله زمينة پيدايش

ستم است ،مانند کمک به ستمکار.
با توجه به مطالب فوق پرسش اساسی این است که اصل اولی در روابط بازرگانی مسلمان با
کافران و دشمنان دین ،جایز بودن است ،یا ممنوع بودن؟ یا اینکه قائل بهتفصیل بودن است؛ یعنی
برخی موارد جایز و برخی موارد ممنوع است.
پرسش دیگر آنکه این اصل نسبت به همة کافران جریان دارد یا نسبت به برخی از آنان؟
در فقه شیعه قاطبه فقیهان بر این نظر هستند که روابط اقتصادی با کافران حربی ،به جهت سلب
احترام از اموال آنان ،ممنوع است؛ اما کافران غیرحربی ،اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی
با آنان است .دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی ،روایات فراوانی است که اموال
آنان را بیارزش دانستهاند .محقق حلی معتقد است که :اگر کافر حربی در دار الحرب مسلمان
شود ،جان و اموال منقول وی احترام پیدا میکنند (محقق حلی  1408ج .)۳۱۹ :1
مفهوم روایت حفص بن غیاث را میتوان از دلیلهای این مطلب به شمار آورد .در این
روایت ،امام صادق در پاسخ حفص که میپرسد اگر حربی از دار الحرب مسلمان شود ،چه
حکمی دارد؟ میفرماید :جان وی در امان است ،فرزندان خردسال وی نیز در امانند ،اموال و
سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند (حر عاملی 1409ج .)89 :2
این نشان میدهد که اموال کافر حربی ،پیش از گرویدن وی به اسالم ارزشی ندارند.
مسئله فروش سالح به دشمنان دین از زیرمجموعههای اين بحث است .فقیهان شیعه به مناسبت
دادوستد حالل و حرام ،بهصورت کوتاه آراى خود را دراینباره بيان کردهاند (طباطبایی یزدی
 .)24 :1415پـرسـش ديـگر این است که سالح چيست و آيا سالح منحصر به ابزارى است که
به گونه مـسـتـقـيـم بـراى مبارزه به کار مىرود يا خير؟ اگر تا ديروز ابزار نـظامى در شمشیر
و سپر و زره و ...خالصه مىشد ،امروزه براى از پا درآوردن دشـمن از اهرمهای گوناگون،
ازجمله :اقتصادى ،مثل نفت ،گندم و دارو و آب و ...نـيز استفاده نظامى مىشود و کاربرد
محاصره اقتصادى ،کمتر از سـالح نـظامى نيست .آيا عنوان سالح در روايات اين موارد را نيز
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در برمیگیرد يا خير؟ بهعنوانمثال آيا فروش نفت به دشمنان دین از مصاديق فروش اسلحه
است؟ حال آنچه در اینجا موردبحث است اين که اسالم ،دربارة فروش اسلحه چه نظرى دارد.
آيا معيارهاى کلى دربارة تجارت با غیرمسلمانان ،جنگافزار را نيز در برمیگیرد يا خير؟ اگـر از
فروش سالح به دشمنان دين بازداشته شده ،دشمنان دين چه کسانى هستند؟ امام خمینی ،در این
راستا دیدگاه فوق فقیهان شیعه را که بر منع مطلق یا تفصیل آن به فروش در زمان صلح و عدم
فروش در زمان جنگ (ادامه مقاله بیان خواهد شد) فتوا دادهاند ،ورود پیدا نکرده و در حقیقت
آن دو دیدگاه را نپذیرفته و با ديدى نو و بینشی جدید مسئله را بررسى کرده و با توجه بـه روح و
مذاق شريعت و نيازهاى زمان و مکان و اختيارات حـاکـم اسـالمـى در مسئله ،به استنباط حکم
پرداخته است و خریدوفروش سالح را در همه حال از اختیارات حاکم اسالمی دانسته است.

تبیین مفهومی

در آغاز این نوشته باید مفاهیم اصلی مورد تحلیل مفهومی قرار گیرد و سپس آراء عالمان در
مورد حکم فروش یا عدم فروش بررسی شود.
سالح :مقصود از جنگافزار ،ابزاری هستند که امروزه برای جنگ و دستاندازی به دیگر
سرزمینها استفاده میشوند .پس سالحهای قدیمی که در نبردهای امروزی کارآیی ندارند و
چهبسا دولتها برای مقاصد غیرنظامی آن را نگهداری میکنند ،درفروش آن به دشمنان دین
بحثی نیست و احکام تجارت اسلحه آن را در برنمیگیرد.
گرچه عنوان سالح در روایات و عرف ،به ابزاری انصراف دارد که به گونه مستقیم در
مبارزه و جنگ کاربرد داشته باشد ،مانند شمشیر و مسلسل ،ولی نگاه به واقعیتهای خارجی و
نقش تعیینکننده ابزارهای غیرنظامی در پیروزیها و شکستها ،بهویژه در جنگهای امروزی
و نگاه زمان و مکانی بهعنوان سالح باعث شده که امام خمینی ،دایرة سالح را گسترش دهد
و هر آنچه در برتری نظامی دشمن کارآیی داشته باشد ،مانند تدارکات ،پشتیبانی ،حملونقل،
1
تبلیغات ،غذا ،دارو و ...را جزو ابزار جنگی به شمارآورد و فروش و انجام آنها را حرام بداند.
بر همین مبنا ،امام پیش و پس از انقالب اسالمی ،فروش نفت و هر دادوستدی را که به تواناسازی
بنیه اسرائیل بینجامد ،حرام دانسته است:
«كمك به اسرائيل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با
ى بيع غيره لهم؛ م ّما يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ  ،كالزاد و الراحلة و
« .1ال يبعد التعدّي من بيع السالح إل 
الحمولة و نحوها» (امام خمینی  1379ج 2و.)387 :1
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اسالم است ،رابطه با اسرائيل و عمال آن چه رابطه تجارى و چه رابطه سياسى حرام و مخالفت با
اسالم است ،بايد مسلمين از استعمال امتعه اسرائيل خوددارى كنند» (امام خمینی1385ج .)139 :2
دشمن :کافران و کسانی که اسالم را قبول ندارند ،در اصطالح فقها ،دشمن دین شمردهشدهاند.
بیشتر فقها ،خوارج و نواصب و غالت را در کنار کفار قرار دادهاند؛ و بغاة (سرکشان علیه نظام
مشروع اسالمی) و راهزنان را نیز دشمن دین شمردهاند (شهید اول الف.)166: 1412
گرچه گستره مفهوم «اعداء الدین» همة کافران و غیرمسلمانان را در برمیگیرد ،ولی این
فهم لغوی در اینجا مراد نیست ،بلکه هدف از آن ،کسانی هستند که با دین و متدینان دشمنی
میورزند و قدرت و توان نظامی آنان ِ
برای اساس اسالم و نظام اسالمی خطرناک است.
امام خمینی در بیان مصادیق کافر که دشمن دین اسالم هستند مینویسد :گرچه غیر شیعیان
در پارهای از عقاید و احکام با ما مخالفاند ،ولی آنان مصداق کافر نیستند ،مگر فرقهای ویژه
که نسبت به شیعه و امامان ما دشمنی و کینهدارند (امام خمینی  1379ج2و.)97 :1
مسلمانان محارب :افزون بر کافران کینهجو ،مسلمانانی که با نظام شایسته اسالمی بجنگند
نیز ،دشمن دین شمردهشده و فروش اسلحه به آنان نارواست ،گر چه مخالفت به شکل توطئه و
شورش و نافرمانی انجام گیرد ،مانند قطاع الطریق و راهزنان که امنیت مردم را به خطر اندازند
آنها نیز ،دشمن دین به شمار میآیند (امام خمینی  1379ج2و .)387 :1بر این اساس ،اگر میان
ِ
نين اقْتَتَلُوا فَ َأ ْصل ِ ُحوا بَيْنَ ُهما
گروههای اسالمی جنگ واقع شد ،به
مصداق « َو إِ ْن طائ ِ َفتا ِن مِ َن ال ْ ُم ْؤمِ َ
ى أَمْ ِر َّ
ي َء إِل 
ي َحت َّى تَف 
ي تَبْغ 
ى فَقاتِلُوا الَّت 
َت إ ِْحدا ُهما َعلَى ْالُخْ ر 
اللِ» (حجرات.)9 :
فَإِ ْن بَغ ْ
مسلمانان وظیفهدارند ،بین آنان صلح برقرار کنند .اگر یکی از دو گروه متجاوز و باغی بود،
جنگ با گروه سرکش و باغی ،الزم و فروش سالح به ستمدیده برای دفاع از خود مجاز خواهد
بود .اگر جو فتنه و آشوب بود و حق و باطل و ظالم و مظلوم ،معلوم نبود و هیچکدام به صلح
گردن ننهادند و راهی نیز برای خاموش کردن جنگ در پیش نبود ،برای جلوگیری از گسترش
جنگ به هیچ طرف نباید جنگافزار تهاجمی فروخت ،ولی فروش لوازم دفاعی بیاشکال است.
در روایتی نقلشده است که فروشندة سالحی برای کسب تکلیف خود (جواز و عدم جواز) از
امام صادق(ع) سؤال کرد که« :من سالح میفروشم! امام فرمود در زمان فتنه و آشوب مفروش»
(شیخ طوسی 1365ج .)354 :6
امام خمینی ،از سازواری حکم و موضوع استفاده کرده و مینویسد :روایت ظهور دارد که
مقصود فروش سالح به کافران نیست ،بلکه مراد مشروع نبودن فروش آن به گروههای اسالمی
درگیر و در زمان فتنه است و درهرصورت جواز فروش نیز به دست حاکم است (امام خمینی
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1373ج .)233 : 1این استنباط امام خمینی را روایات دیگر نیز تأیید میکنند که مضمون و مدلول
روایت آن است که محمد بن قیس میگوید« :از امام صادق(ع) درباره فروش اسلحه به دو گروه
از اهل باطل که با یکدیگر در حال ستیزند ،نظر خواستم؟ فرمود :زره و پاپوش و مانند آن ،از
ابزاری که خود را با آن در برابر تهاجم دشمن در امان نگه میدارند ،بفروش .زره و پاپوش،
کنایه از ابزار دفاعی است( »...شیخ طوسی  1365ج .)354 :6
دشمنان مذهب اهلبیت :دشمنان اهلبیت به چه کسانی اطالق میشود؟ آیا هرکسی
که شیعه قبول نداشته باشد دشمن اهلبیت و اعداء دین محسوب میشود؟ آیا پیروان فرقهها و
آئینهای دیگر دشمن اهلبیت هستند؟ امام خمینی بر این باور است که گرچه هر کس که شیعه
نباشد مخالف مذهب و دین ماست ،ولی مقصود از کافر و دشمن دین هر مخالفی نیست ،بلکه
مقصود آن گروه از مخالفانی هستند که با شیعه دشمنی دارند (امام خمینی  1379ج2و.)387 :1
امام خمینی ،نواصب و دشمنان با مذهب اهلبیت را کافر میشمارد (امام خمینی  1379ج2و:1
 .)97ایشان معتقد است که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،شیعیان دارای دولت مستقلی
بودند ،هرچند این نظام از هر نظر مطلوب نباشد ،حمایت از مذهب شیعه و نظام منتسب به او
واجب است و فروش سالح به کسانی که قصد براندازی مذهب شیعه و جایگزینی گروه دیگری
را دارند ،حرام است (امام خمینی  1373ج.)229-230: 1
دیدگاههای موجود در مسئله

درمجموع آموزههای فقهی ،دربارة حکم مسئله فوق ،میتوان به سه دیدگاه رسید که دو دیدگاه
میان فقها مشهور بوده و یک نظر نیز متعلق به امام خمینی است.
الف :منع مطلق :مشروع نبودن فروش ابزار نظامی به دشمنان دین .عالمانی چون شیخ مفید،
فروش جنگافزار و ساختن آن برای دشمنان دین را حرام میدانند ،چون آن را درراه جنگ با
مسلمانان به کار میگیرند (شیخ مفید  )558 : 1413و شیخ طوسی در یکی از کتابهایش ،فروش
سالح به کفار و دشمنان دین و نیز ساختن ابزار جنگی برای آنان را حرام میداند و نیز گذران
زندگی از این راه را کمک به آنان در جنگ با مسلمانان و مزد گرفتن برای این کار را نامشروع
میداند (شیخ طوسی)365 : 1400؛ بعضی دیگر از فقها بدون هیچ قید و شرطی ،فروش جنگافزار
به کافران و دشمنان دین را نامشروع دانستهاند و در مبحث مکاسب ،این نوع خریدوفروش را در
شمار تجارتهای نامشروع شمردهاند .این دسته از عالمان به سه دسته از منابع فقهی که عبارت
است از کتاب ،سنت و عقل تمسک جستهاند ( محقق حلی  1408ج 2:9؛ شهید اول ب 1412ج :3
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311؛ خوانساری  1369ج .)9 :3
قرآن کریم ،پیوند باکسانی را که در پی سست کردن ارکان دین و آزار مسلمانانند ،روا
ندانسته و میفرماید این پیوند ،نباید سبب سلطه و برتری کافران بر مؤمنان گرددَ «.و ل َ ْن يَ ْج َع َل
َّ
نين َسبيال» (نساء)141:؛ «خداوند هرگز برای کافران به زیان مؤمنان راهی
رين َعلَى ال ْ ُم ْؤمِ َ
الل ُ لِلْكاف ِ َ

نگشوده است» .فقها از این آیه ،قاعدهای به دست آوردهاند که به آن قاعدة نفی سبیل میگویند.
قاعدة نفی سبیل ازجمله قواعد فقه است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش
تعیینکنندهای دارد و بهعنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنظیم روابط یادشده به کار میرود
و حافظ استقالل ،عزت و شرافت مسلمانان است.
عدهای از فقها ،از این آیه استفاده کردهاند که خداوند در عالم تشریع (موسوی بجنوردی 1419
ج  )188: 1و عدهای بر این باورند که نه در ظرف تکوین و نه تشریع ،فرمان و کاری که سبب
چیرگی کافران بر مسلمانان باشد ،جعل نکرده است (امام خمینی  1421ج )722: 2و این قاعده را
حاکم بر احکام اولیه میدانند.
باز در قرآن ،آیة شریفهَ « :و ال تَعا َون ُوا َعلَى ْالِث ْ ِم َو ال ْ ُعدْوان» (مائده )2 :وجود دارد که کمک
و همکاری با عدوان و ستم را منع کرده است .در این صورت فروش اسلحه به دشمنان دین ،از
نمونهها و مصداقهای کمک به ستم و دشمنی است .در روایت نیز آمده است که :علی بن جعفر
میگوید :از برادرم موسی (بن جعفر) دربارة بردن کاال برای مشرکان نظر خواستم .وی پاسخ
داد :اگر کاال ابزار جنگی نباشد ،بیاشکال است (حر عاملی 1409ج .)70 :12
و البته پس از استخراج منع فروش از کتاب و سنت برخی فقهای پیشین از منبع دیگری که
عقل باشد حرمت فروش سالح به اعداء دین را مطرح کردهاند .مقدس اردبیلی در این رابطه
مینویسد :حکم عقل نیز به نامشروع بودن فروش سالح به مشرکین ،اعداء دین و کفار داللت
دارد (مقدس اردبیلی 1402ج .)42 :8
ب .فرقگذاری بین زمان جنگ و صلح :این گروه بر این باورند که در وقت جنگ ،فروش سالح
به کافران جایز نیست و در وقت صلح و قرارداد ترک دشمنیها ،جایز است .ابن ادریس مینویسد:
«کمک تسلیحاتی و فروش سالح به دشمنان دین در وقت جنگ میان ما و آنان حرام است ،ولی در
وقت صلح ،بردن اسلحه برای آنان و فروش کاالی نظامی به آنان جایز است» (ابن ادریس 1410ج 216 :2؛
مقدس اردبیلی  1402ج 44 :8؛ بحرانی  1405ج 208 :18؛ نجفی  1415ج .)28 :22
مهمترین مدرک باورمندان به این فرقگذاری ،روایت ابی بکر حضرمی و روایت هند
سراج است.
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این دو روایت ،سبب شده که شماری از فقهای یادشده ،میان زمان صلح و جنگ فرق
بگذارند و بهوسیلة آن روایاتی را که بهطور مطلق داللت بر حرام بودن میکنند تخصیص بزنند.
یکی از این روایتها ،روایت ابی بکر حضرمی است که او میگوید :بر امام صادق وارد
شدیم .حکم زین ساز به امام گفت :حکم کسی که برای شامیان زین و دیگر ابزار رزمی میبرد
چیست؟ فرمود :مانعی ندارد .شما اینک چون یاران پیامبر و در وضع و حال صلح به سر میبرید.
اگر میان ما و شامیان جنگ درگرفت ،بردن زین و اسلحه برای آنان نامشروع است (حر عاملی

 1409ج  .)70 :12روایت هند سراج نیز مضمون فوق را بیان میکند که به امام باقر گفتم :من
همواره برای شامیان ابزار جنگی میبردم ،چون خداوند مذهب اهلبیت را به من شناساند در
تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم :دیگر برای دشمنان خدا اسلحه نمیبرم .امام فرمود :برایشان
اسلحه ببر؛ زیرا خداوند بهوسیلة شامیان دشمن ما و شما؛ یعنی رومیان را واپس میزند؛ و سالح
به شامیان بفروش .اگر میان ما و شامیان جنگ درگرفت سالح برای آنان نبرید که هر کس
دشمنان ما را با سالح نظامی یاری کند مشرک است (شیخ صدوق  1377ج .)108 :2
نظر امام خمینی در مسئله

درباره فروختن و نفروختن سالح به غیرمسلمانان و کافران ،دولت اسالمی باید تصمیم بگیرد که
آیا فروختن یا نفروختن ،به صالح امت اسالمی است ،یا خیر؟ آیا زمینهها و نیازهای روز جهان،
چنین اجازهای را میدهند ،یا خیر؟
فروختن و نفروختن سالح به کافران و  ...حکمی قطعی که در همة زمانها و مکانها یکسان
باشد ،ندارد ،هرزمانی برابر نیازهای زمان و مکان حکمی بر آن بار است .نظام و دولت مشروع
دینی اگر تشخیص داد که با فروش اسلحه به کافران ،بنیه نظامی آنان ،نیرو و توان میگیرد و این
سبب میشود مسلمانان در ضعف قرار بگیرند ،آن را ممنوع میکند و اگر خطری در میان نبود،
فروش آن را اجازه میدهد و در این جهت ،فرقی نمیکند با آن دشمن در حال جنگ باشیم و
یا صلح .چهبسا دولت غیرمسلمانی با ما قرارداد صلح امضا کرده باشد؛ ولی پنهانی به آمادگی
رزمی رو آورده تا در فردای صلح به مسلمانان هجوم آورد .در چنین حالوروزی ،اجازه نداریم
به بهانه صلح به اینان اسلحه بفروشیم .ولی اگر طرف تجارت غیرمسلمانانی باشند که زیرپوشش
نظام اسالمی زندگی میکنند ،مانند کافرانی که در سایة قدرت پیامبر بودند و آن حضرت در
مواردی از ایشان استفاده نظامی میکرد یا اهل ذمه و دولت کافری که در طول سالها صداقت
و امانت آن در همپیمانی با مسلمانان تجربهشده است و سست کردن بنیههای آن دولت به سست
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کردن نظام اسالمی بینجامد ،فروش سالح به این افراد اشکالی ندارد و چهبسا ضرورت ما را
وادارد بدانها کمک نظامی کنیم (امام خمینی1373ج.)227: 1
امام خمینی در ابتدای مبحث بیع السالح من اعداء الدین مینویسد :فروش سالح به دیگران
از شئون و مسئولیتهای حکومت و دولت است .این کار برنامهای دگرگون ناپذیر نیست ،بلکه
پیرو مصلحت روز و نیازهای زمان است و چهبسا مصالح مسلمانان مقتضی فروش سالح بلکه
دادن سالح بهصورت مجانی به گروهی از کفار باشد (امام خمینی1373ج.)227-228: 1
امام درکتب فتوای خود نیز ،بر نگهداشت مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سالح به
دشمنان دین تأکید کرده است و نوشته است که این کار مهم و حساس در حوزه اختیارات والی
و زمامدار مسلمانان بوده و دیگران در آن حق دخالت ندارند (امام خمینی  1379ج2و387 :1م.)11

ادلة فقهی امام خمینی

امام خمینی برای ارائة نظریه خود از سه دستة منابع اجتهادی ،یعنی کتاب و سنت و عقل و همچنین
ِ
صورت قصور و عدم ظهور ادله برای ایفای مقصود ،سود جسته است.
از اصول عملیه در
الف) کتاب

عموم فقها از قرآنکریم برای اجتهاد و استنباط خود بهعنوان منبع قطعیالصدور استفاده مینمایند
و امام خمینی نیز بر اساس مشی فقها همین شیوه را دنبال کرده است .امام خمینی برای تأیید نظر
خود از دو قاعدة مهم بهره جسته است که در ذیل به آن دو قاعده پرداخته میشود.
 .1قاعده نفی سبیلَ « :و ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ
نين َسبيال» (نساء .)141:از این آیه،
رين َعلَى ال ْ ُم ْؤمِ َ
الل ُ لِلْكاف ِ َ
فقهای اسالم قاعده نفی سبیل را استخراج کردهاند که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد .این
قاعده در آثار فقهی عالمان بزرگ ،به نحو چشمگیری بازتاب یافته است .ایشان افزون بر استنباط
احکام در فقه فردی ،در مسائل فقه سیاسی  -اجتماعی نیز از آن به شایستگی بهره جستهاند .بر پایة
کاربرد این قاعده در ساحت فقه حکومتی و نیز آن دسته از مسائل فقه اقتصادی که بر وضعیت
ارزشی جامعه اثرگذار است ،وظایف مسلمانان را در برابر سلطهگریهای استعمار ،روشن
نمودهاند .البته قبل از ورود به استفادة فقهی از این قاعده ،الزم است برخی مفاهیم این قاعده
تبیین شود .دو مفهوم اساسی در این قاعده وجود دارد .مفهوم جعل و مفهوم سبیل .جعل در لغت
به معنای قرار دادن و وضع کردن است( .ابن منظور  1414ج ۱۱۰ :۱۱؛ زبیدی  1361ج .)۱۰۷ :۱۴
در اینکه مراد از جعل در آیة شریفه چیست؟ دو نظریه وجود دارد .نظریه اول مراد جعل
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ِ
موجب سبیل و سلطه کافران
تشریعی است؛ به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع ،حکمی که
بر مؤمنان باشد ،وضع نکرده است (موسوی بجنوردی  1419ج  )۱۸۸ :۱نظریه دوم عالوه بر جعل
تشریعی ،جعل تکوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار ،غلبهای بر
مؤمنان قرار نداده است؛ بلکه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند (امام خمینی  1421ج  )722 :2و برای
سبیل در کتب لغت ،معانی متعددی ازجمله ،راه ،غلبه و تسلط ،حجت ،عتاب و عذاب و ...ذکرشده
است (طریحی  1985ج ۳۹۱-۳۹۲ :۵؛ راغب اصفهانی )۲۲۳ :1404البته «راه» و «طریق» معنای اصلی است

(قرشی  ۱۳۷۱ج  )۲۲۳ :۳و در قرآن کریم نیز در بیشتر مواردی که سبیل بهکاررفته ،به نحوی معنای
راه در آن وجود دارد .گاهی مراد از آن ،راه هدایت است؛ مانند آیة شریفة« :فَ َق ْد ضَ َّل َسوأَ ال َّسب ِیلِ ».
ین َو اب ْ َن ال َّسب ِیلِ » (بقره )177:گاهی نیز منظور
(بقره )108:گاهی مراد ،راه معمولی است؛ مانند « َوال ْ َمسا ِک َ
از آن راه ضاللت است .همچنین گاهی در مفهوم تعدی و تجاوز بهکاررفته که درواقع ،مراد راه
تجاوز است (قرشی 1371ج)223 :3؛ مانند« :فَما َج َع َل َّ
الل ُ ل َ ُک ْم َعلَی ِه ْم َسب ًِیل» (نساء.)90 :
البته هنگامیکه سبیل با حرف «علی» به کار میرود ،به معنای عقاب ،عتاب ،غلبه ،سلطه و
استیال استعمال میگردد .این نحوه استعمال در آیات متعددی وجود دارد؛ ازجمله:
ِیل» (توبه)91:؛ « َول َ َمنِ انتَ َص َر ب َ ْعدَ ُظل ْ ِم ِه فَأُ ْولَئ ِ َ
ک َما َعلَی ِهم مّن َسب ً
ین مِن َسب ً
ِیل»
« َما َعلَی ال ْ ُم ْح ِسن ِ َ
(شوری )41:و «إِنَّما ال َّس ُ
َّاس» (شوری.)42:
بیل َعلَی ال َّ ِذ َ
ین یَ ْظل ِ ُمونَ الن َ
از مجموع این آیات ،میتوان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان غلبه ،استیال
و سلطه است (عمید زنجانی  .)298 :1377در آیه نفی سبیل که از ترکیب «علی» «سبیل» استفاده
شده ،نیز معنای غلبه و استیال استفاده میشود (صرامی .)99 :۱۳۸۲
امام خمینی دربارة مفهوم آیة نفی سبیل ،معتقد است که اگر ما به صدر آیه توجه کنیم ،ممکن
است گفته شود که قرار گرفتن فقره نفی سبیل «بعد از فقره «فَ ّ
الل ُ یَ ْح ُک ُم بَینَ ُک ْم» ،نشان از آن است
که مراد ،نفی سبیل در آخرت است؛ اما این قول معتبر نیست (امام خمینی  1421ج.)723-724 : 2
ایشان از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین ،تأییدها و حمایتهای مادی و معنوی
و امداد غیبی و الهی را نسبت به پیامبر و مؤمنان مثال میزنند که موجب قدرت و اطمینان برای
الل ُ ب ِبَ ْد ًر َو أَنْت ُ ْم أَ ِذلَّةُ» (آلعمران)123 :؛ «ل َ َق ْد ن ََص َر ُک ُم ّ
لشکر اسالم گردیدَ « .و ل َ َق ْد ن ََص َر ُک ُم ّ
الل ُ فِی
ً
یرةً» (توبه)25:؛ «ی ْم ِد ْد ُک ْم َرب ُّ ُک ْم ب ِخَ ْم َس ِة
ین» (آلعمران.)125:
آالف مِ َن ال ْ َمالئ ِ َک ِة مُ َس ّومِ َ
َموا ِط َن َکث ِ َ
خداوند عالوه بر نعمت عقل و قوت و قدرت که بین همه طوایف بشر مشترک استُ ،طرق
و ُسبُل زیادی را سبب غلبه و برتری مؤمنان بر کافران در عالم تکوین قرار داده است؛ اما هرگز
برای کافران ،طریق و سبیلی برای غلبه بر مؤمنان قرار نداده است .پس در این صورت ،صحیح
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است که بگوییم جعل در آیه «جعل تکوینی» را هم شامل میشود و کفار به لحاظ تکوینی نیز
سبیل و طریقی برای تسلط بر مؤمنان ندارند؛ بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار
داده است .از جمله این اسباب ،امدادهای الهی در جنگ با کفار بوده است و همچنین با نزول
(فصلت )42:در احتجاج نیز مؤمنان را بر کفار،
قرآن که «الیَأْتِی ِه الْبا ِط ُل مِ ْن بَینِ یَدَ ی ِه َو ال مِ ْن خَ ل ْ ِفهِ» ّ
غلبه داده است (امام خمینی  1421ج.)723 : 2
در تشریع نیز خداوند برای کافران سلطة اعتباری بر مؤمنان قرار نداده است؛ چراکه خداوند

رسولاهلل(ص) را ولی و سلطان بر همة مردم و بعد از ایشان ائمه طاهرین(ع) و سپس عالمان الهی را
حاکم بر مردم قرار داده است .پس در عالم تشریع ،سبیل برای مؤمنان بر کفار جعلشده؛ اما برای
کفار چنین سبیلی وجود ندارد .همچنان که در قیامت نیز حجت برای مؤمنان بر ضرر کافران قرار
دارد درنهایت امام خمینی نتیجهگیری میکند که الزمة نفی سبیل بهصورت مطلق ،نفی همه ُسبُل
است؛ هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع؛ بنابراین ،امر دایر بین یکی از معانی سبیل چنانکه
از کالم برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن میشود ،نیست (امام خمینی  1421ج.)723 : 2
بر اساس نظر امام خمینی این ادعا که سبیل در یکی از معانی استعمال شده باشد ،تمام نیست
و نظر ایشان بهگونهای است که همة معانی سبیل ،غلبه ،حجت در دنیا ،حجت در آخرت ،سلطه
اعتباری و سلطه خارجی ،از آیة شریفه استفاده مىشود .این تحلیل امام ،جامع و کامل است و
با این تحلیل مىتوان از آیه شریفه معناى عامى استفاده کرد که هر یک از این معانى مصداق
آن است؛ بنابراین مىتوان گفت که بر اساس این آیة شریفه ،ارادة خداوند متعال به هر دو قسم
تکوینى و تشریعى آن ،نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین را به هر شکلى از اشکال نظامى ،اقتصادى
و فرهنگى نفى میکند.
شواهد این برداشت ،همانطور که امام اشاره دارد ،آیات و روایاتی هستند که بر غلبة
مسلمانان از ناحیة فکری و از ناحیة استدالل و برهان داللت میکنند َ
«لیأْتِی ِه الْبَا ِط ُل مِن بَینِ یَدَ ی ِه
(فصلت.)42:
َو َل مِ ْن خَ ل ْ ِف ِه» ّ
آیات متعددی که در باب امداد الهی به مسلمانان و غلبة آنها بر کفار نازلشده «ل َ َق ْد ن ََص َر ُک ُم
ّ
ین» (توبه )25:و همچنین آیات و روایاتی که بر سلطه اعتباری به
یر ًة َو ی ْو َم ُحنَ ً
الل ُ فِی َم َوا ِط َن َکث ِ َ
معنای حکومت و والیت داللت میکنند که همانا برای خدا و رسول و ائمه و فقهای بعد از
ول َو أُ ْولِی َ
األمْ ِر مِ ُ
ائمه(ع) در عصر غیبت است« .أَ ِطی ُعوا ْ ّ
الل َ َو أَ ِطی ُعوا ْ ال َّر ُس َ
نک ْم» (نساء.)59:
بنابراین آیه نفی سبیل ،بر نفی مطلق سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان داللت دارد و فلسفه این
قاعده نیز ،توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیلة ممکن ،خود را از زیر سلطه کفار خارج
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سازند (امام خمینی  1421ج.)725 :2
امام خمینی دربارة علت جعل حکم نفی سبیل معتقد است که ،ممکن است برای این جعل
وجه سیاسی ذکر کرد و وجه این است که مسلمانان باید به هر وسیلة ممکن از سلطه و چیرگی
کفار خارج شوند ،چراکه تسلط کفار بر مسلمین و بالد آنان از طرف ذات باریتعالی نیست ،و
خداوند بر اساس آیة نفی سبیل هرگونه سلطه و سبیل را ،منع کرده است .امام در تفسیر آیه ،دفع
دخل مقدری مطرح میکند که کسی این ادعا را نداشته باشد که استیالی کفار قضا و قدر الهی

است و ما نیز چارهای جز رضا و تسلیم نداریم ،چراکه تسلیم به کفار ظلمپذیری و ذلت است و
ذات باریتعالی ،پذیرش چنین ذلتی را منع کرده است و از سوی دیگر عزت برای اهلل ،رسولاهلل
و مؤمنین است (امام خمینی  1421ج.)725 :2
نکتهای که وجود دارد ،این است که اگر مراد از جعل ،نفی سبیل ،اعم از تکوین و تشریع
باشد که طبعاً شامل دنیا و آخرت میشود ،چگونه خداوند در عالم تکوین ،کافران را بر مسلمانان
غلبه نداده ،درحالیکه در پارهای موار د بهطور مسلم ،غلبه کفار بر مسلمین رخداده است؟
امام خمینی ،با بررسی صدر و ذیل و مناسبت نزول آیه ،این نظر را که آیه مربوط بهروز
قیامت باشد ،رد میکند و مینویسد:
اطالق آیه ،گویای این است که خداوند هرگونه راه چیرگی کافران را بر مؤمنان سد کرده
و مؤمنان نباید زیردست کافران قرار گیرند (امام خمینی  1421ج.)725 :2
روشن است ،در مورد فروش ابزار نظامی به کافران اگر این دادوستد ،سبب برتری قدرت
کافران بر مسلمانان شود ،سلطه شمرده میشود و جایز نیست ،ولی اگر آن کشور و ملت کافر،
در جایگاه و وضع و حالی نیست که در عرف بینالملل ،با فروش این ابزار در جایگاه برتری از
مسلمانان یا کشور مسلمان همسایهاش ،قرار بگیرد ،این دادوستد نامشروع نخواهد بود .به باور
امام خمینی معیار اصلی فروش و عدم فروش ،مصلحت روز و مقتضیات زمان مسلمانان است
(امام خمینی  1373ج.)228 :1
بستن این پیمان برای پشتیبانی از ستمدیدگان مشرک پیش از پیدایش اسالم بود .نیازی به
استدالل نیست که وقتی مبارزه برای رهایی ستمدیدگان غیرمسلمان جایز یا واجب باشد ،به
دلیل عقل فروختن اسلحه به ملتهایی که برای رهایی خود از چنگ ستمکاران و ابرقدرتها
مبارزه میکنند ،روا خواهد بود .کاربرد قاعده نفی سبیل در فقه حکومتی امام خمینی ازلحاظ
موضعگیری عملی ایشان ماجرای کاپیتوالسیون به تاریخ  ۲۱مهر  ۱۳۴۳است (ر.ک :امام خمینی
 1385ج .)415-424 :1

 38پـژوهشنامة متیـن

سـال بیستم  /شمـاره هفتـاد و نه  /تابستان 1397

 .2قاعده عدم اعانه بر اثم « َو تَعا َون ُوا َعلَى الْب ِِّر َو الت َّ ْقو 
ى َو ال تَعا َون ُوا َعلَى ْالِث ْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن َو
الل َ إ ِ َّن َّ
ات َّ ُقوا َّ
الل َ شَدي ُد ال ْ ِع ِ
قاب» (مائده)2:؛ «در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید
در گناه و در دشمنی همکاری نکنید و از خدا پروا کنید که خدا همواره سخت کیفر است».
یکی از اصول الیتغیر در اسالم همین حکمی است که در این آیة شریفه مطرحشده که
دارای دو رکن است؛ رکن ا ّول اعانه به ب ِّر و تقوی و رکن دوم عدم اعانه به اثم و عدوان
است .گنهکار گاهی بهتنهایی عمل گناه را انجام میدهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با

همکاری دیگری یا دیگران مرتکب میشود که این همکاری ممکن است ،دو صورت داشته
باشد؛ صورت اول ،دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که بهتمامی آنان ،شرکا گفته
میشود .صورت دوم ،بهگونهای است که فرد یا افرادی بهتنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب
میشوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک میکنند که به
عمل این فرد یا افراد در فقه اسالمی «اعانه بر اثم» گفتهشده ،به آنان عنوان «معین» نیز دادهاند.
ِ
خطاب «ال تَعا َون ُوا َعلَى ْالِث ْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن» به کسانی است که خودشان نمیخواهند مرتکب گناه

شوند ،امّا گناهکار را کمک میکنند؛ لذا همة آن ُص َوری که برای مسئله مطرحشده ،از این فرضیه
بیرون است و مربوط به بحث دیگری است که جای آن در علم اصول فقه است و آن اینکه آیا بین
حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه مالزمه هست یا نه؛ آنهایی که قائل به مالزمه هستند میگویند
دو معصیت مرتکب شده و آنهایی که قائل به مالزمه نیستند میگویند یک معصیت بیشتر نیست و
اگر مقدمات را تهیه کرد ولی ذی المقدمه را انجام نداد هیچ معصیتی مرتکب نشده است.
فقهای متأخر به این موضوع تحت عنوان «قاعدة اعانة بر اثم» اشاراتی داشتهاند (ایروانی
غروی1421ج.)15 :1
گروهی از فقها از این آیة شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نمودهاند؛ با این استدالل که
در این آیه تعاون بر اثم نهی شده است و نهی داللت بر حرمت دارد.
گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانستهاند؛ به دلیل اینکه اوالً این احتمال
وجود دارد که مؤدای آیه تعاون ،حکم تنزیهی باشد ،نه تحریمی؛ بنابراین حکم تعاون ،کراهت
خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم ،امر به اعانه به تقوی است .چون
امر به تقوی امری مستحب است ،ازاینرو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای
اعانه خواهد بود (ایروانی غروی 1421ج .)97 :1
امامخمینیدرردایناشکالگفتهاند:قرینهبودنبعضیازجمالتآیهمسلمنیست؛زیراتناسبحکم
و موضوع و حکم عقل ،شاهدند بر اینکه نهی در اینجا برای تحریم است (امام خمینی 1373ج.)197:1
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اشکال دیگری برای خارج نمودن آیه بهعنوان مستند قاعدة اعانه بر اثم ،به این شرح وارد
کردهاند که :آنچه در عنوان قاعده آمده «اعانت» است و مفهوم اعانت این است که یک نفر
مباشر و فاعل و دیگری بهعنوان کمک و یاریدهنده در بعضی از مقدمات فعل باشد؛ درست
همانکه در حقوق جدید ،معاونت در جرم میگویند .درحالیکه آنچه در آیة شریفه آمده
عنوان «تعاون» است که از باب «تفاعل» به معنای مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعل
است .ازاینرو دلیل آیه با مدعی (قاعده) مطابقت ندارد (ایروانی غروی 1421ج.)97 :1

امام در پاسخ به این اشکال گفته است که امر خداوند بر تعاون در نیکی و نهی از تعاون در
ظلم و گناه به اعتبار یک قضیه و یک واقعه نیست؛ بلکه خطاب به عموم مؤمنین و مسلمین است
که نسبت به همدیگر در نیکی کمک و یار باشند؛ نه در گناه و ظلم .پس اطالق لفظ تعاون
به اعتبار مجموع قضایایی است که از مسلمانان صادر میشود؛ نه یک واقعه .پس امر در آیه،
کمک و یاری هر مسلمانی است نسبت به مسلمان دیگر در خصوص امر خیر و نهی از اعانت
شخصی که فعل گناه از او صادر میشود .و ظاهر ِ
لغت عون ،عرفاً و به نص لغویون ،مساعده در
امری است و «مُعین» یعنی پشتیبان و این در صورتی صدق میکند که شخص اصلی در امری
وجود داشته باشد و دیگری او را کمک کند .درنتیجه ،معنای آیه چنین میشود« :بعضی از شما
برای بعضیها پشتیبان و کمککار نباشد» (امام خمینی  1373ج.)197-198 :1
با توجه به کلمات امام خمینی در سطور فوق به نظر میرسد ،اوالً بیتردید این آیه حامل
پیامی بیش از «اثم مرتکب نشوید» است؛ زیرا اگر شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم
مباشرت در گناه بود ،بهراحتی میگفت« :یا ایها الذین آمنوا حرمت علیکم االثم و العدوان».
درحالیکه آیه موردبحث پیامی افزون بر این دارد.
ثانیاً ،درست است که عون به معنای مساعدت است ولی جای شک نیست که صیغة تعاون،
حامل مفهوم خاص خویش است و آن مشارکت و همکاری است نه اعانه و یاری.
ثالثاً این آیه میخواهد روحیة همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند؛ زیرا همانطور
که برای انجام کارهای خیر ،مثل ساختن مسجد ،محتاج چند نفر هستیم ،در جامعه گناهانی نیز
وجود دارد که ارتکاب آن محتاج همکاری و مشارکت است .خداوند میخواهد جلوی اجتماع
برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد.
ب)سنت

سنت در لسان فقهی به مجموعهای از گفتار ،کردار و تأییدات معصومین علیهمالسالم اطالق
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میشود و فقها ،آن را بهعنوان منبع برای استنباط اتخاذ مینمایند .در متون روایی شیعه نسبت به
فروش سالح به دشمنان دين ،سه دسته روايات داريم:
دسته اول :مطلق هستند و منع از اين معامله میکنند؛
دسته دوم :مطلق هستند و اين معامله را جايز میدانند؛
دسته سوم :تفصيل دارند بين زمان جنگ مسلمانان با كفار و بين حالت صلح و عدم درگيري
كه در اولي فروش جايز نيست و در دوم جايز است.

شيخ در مكاسب ( انصاری 1415ج )148 :1بين سه دسته از روايات به اين صورت جمع کردهاند
كه مطلقات مانعه را حمل بر زمان جنگ کردهاند و مجوزات را حمل بر زمان صلح کردهاند و
دسته سوم را شاهد اين جمع گرفتهاند.
طبق آنچه از خویی در مصباح الفقاهه آمده است ،شیخ انصاری به اين جمع خدشه وارد
كرده است .حاصل مناقشة ايشان اين است كه جمع در زماني صحيح است كه روايات ناظر به
يك موضوع باشد ،درحالیکه روايات دربارة دو موضوع است .وی مینویسد :مطلقات مانعه
كه بهطورکلی میگویند فروش جايز نيست ،مختص به محاربين كفار است؛ اما مطلقات مجوزه
كه بهطورکلی میگویند فروش جايز است و همچنين دسته سوم كه تفصيل دارند ،در مورد
فروش سالح به سالطين اهل سنت است .عالوه بر اين ،روايات مطلقات مجوزه ،ضعف سند هم
دارند .شاهد مثال ايشان در مورد روايات مجوزه ،فروش سالح به اهل شام است و كساني كه در
شام حكومت میکردند ،از مسلمانهای اهل تسنن بودند .پس مطلقات مانعه به كفار اختصاص
دارد و مطلقات مجوزه به اهل سنت اختصاص دارد (خویی 1371ج .)186-187 :1
برخی از این روایات که در صفحات پیشین بدانها اشاره شد ،در این فراز نیز به دلیل اهمیت
مسئله دوباره برای تبیین دیدگاه امام خمینی در این فراز بیان میشود .امام خمینی ،روایی و یا
ناروایی ،فروش سالح به دشمن دین را وابسته به مصالح اسالم و مسلمانان میداند و بر این باور
است که اگر فساد در میان باشد ،فروش آن نامشروع است (امام خمینی1373ج.)227-228 :1
دربارة روایتهای واردشده در موضوع نیز ،میتوان گفت که ارشاد بهحکم عقل دارند و
حاکم اسالمی بر اساس مصالح بر فروش و عدم فروش آن اقدام خواهد کرد؛ و روایتهایی
که مستند باورمندان منع فروش سالح به دشمن ،در همه حال ،قرارگرفته است ،ولو اینکه ظهور
در منع مطلق داشته باشند ،به روایاتی که فروش سالح را در حا ِل صلح جایز دانستهاند ،مقید
میشوند (امام خمینی1373ج.)228-229 :1
(ع)
(ص)
اما روایت شیخ صدوق که وصیت پیامبر به علی است و در آن میفرماید« :یا علی کفر باهلل
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العظیم من هذه االمه عشره الی ان قال :و بائع السالح من اهل الحرب» (شیخ صدوق  1377ج .)257 :4
بسیاری از عالمان از آن استفاده کردهاند که فروش سالح به دشمنان دین ،در همه حال ،نارواست
و حالآنکه حکم در آن به اهل حرب تعلیق شده است و ظهور عرفی «اهل الحرب» درباره گروهی
است که با مسلمانان سر جنگ داشته باشند و منقاد مسلمین نیستند در میان آنان و مسلمانان جدایی و
صفآرایی وجود داشته باشد .روشن است به سرکشانی که برای حوزه اسالم خطردارند ،نمیشود
سالح فروخت ،بهویژه که در روایت آمده است :این کار کفر به خدای بزرگ است و این عبارت

درجایی به کار میرود که معصیتی بزرگ در کار باشد (امام خمینی1373ج .)231 :1با این وصف این
روایت اطالق ندارد.
اما صحیحه علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر علیهالسالم که میفرماید« :سألته
عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة؟ قال :اذا لم یحملوا سالحاً فال بأس» (حر عاملی 1409ج
 103 :17؛ عریضی.)176 :1410
این روایت نیز ،در ناروایی فروش سالح به دشمن اطالق ندارد؛ زیرا روایت درصدد بیان
جواز دادوستد کاالی غیرنظامی است ،نه در مقام بیان مشروع نبودن فروش سالح تا به اطالقش
اخذ شود .افزون بر این ،اگر از ظاهر آن اطالقی بر ناروایی فروش سالح استفاده شود ،ولی توجه
به یک نکته این ظاهر را از اطالق میاندازد و آن نکته توجه به زمان و شرایط صدور است،
نکتهای که در فهم بسیاری از روایات کارآیی دارد .امام خمینی بر همین اساس ،مینویسد:
مورد سؤال دربارة مشرکانی است که در حکومت و قدرت از مسلمانان جدا بودند .این
مشرکان که در همسایگی مسلمانان زندگی میکردند ،از سختترین دشمنان دین بودهاند و
همواره میان آنان و مسلمانان آتش نزاع شعلهور بوده است .بدون تردید ،به چنین کسانی نمیتوان
سالح فروخت و آن دسته از گروههای اسالمی که با شیعیان چنان کافران رفتار میکنند ،همین
حکم را دارند (امام خمینی1373ج.)231 :1
اما روایاتی که بین زمان صلح و جنگ فرق میگذارند ،مانند روایت ابی بکر حضرمی و
روایت هند سراج« :روایی فروش سالح به دشمنان شامی در وقت صلح» را مطرح میکنند ،امام
خمینی در پاسخ به کسانی که از این روایات فرق بین زمان جنگ و صلح را فهمیدهاند ،ابراز
داشته :از این روایات نیز ،بین زمان صلح و جنگ ،به گونه مطلق استفاده نمیشود ،بلکه بایستی
مصلحت اسالم و نقش زمان و مکان را در صدور آن حکم فراموش نکرد .در مورد روایات
حضرمی ،پرسش از بردن سالح برای شامیان است و حکومت شام ،هرچند حکومت جور
و مخالف مذهب اهلبیت بود ،ولی چون شیعه در آن روز نظامی مستقل نداشت و از طرفی
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تواناسازی بنیه جنگی شامیان سبب تواناسازی اساس اسالم در برابر کفا ِر رومی بود ،پس فروش
سالح به شامیان در آن زمان جایز بود (امام خمینی1373ج.)229-230 :1
اما روایت سراد از امام صادق:
«قال :قلت له :انی ابیع السالح؟ قال :التبعه فی فتن ٍه» (کلینی  1363ج )113 :5؛ «به امام صادق
گفتم :من فروشنده اسلحهام.فرمود :در وقت جنگ مفروش».
امام خمینی درباره این روایت نوشته است :اگر اطالق روایت را بپذیریم که در غیر مورد

جنگ ،فروش اسلحه به مشرکان جایز باشد؛ به قضاوت قطعی عقل ،موردی است که ترس بر
حوزه اسالم و تشیع در میان نباشد ،افزون بر آن ،روایت اطالق ندارد ،چراکه پرسش از تکلیف
شخصی راوی در آن شرایط است .وی جنگافزار به کفاری که خارج از حوزه اسالم ،زندگی
میکردهاند نمیفروخته است ،بلکه سالح را در داخل حوزة اسالم میفروخته و مقصود از «فتنه»
جنگ میان گروههای اسالمی بوده است (امام خمینی  1373ج.)233-234 :1
اما مکاتبه ابی القاسم صیقل به امام صادق(ع)«کتبت الیه انی رجل صیقل اشتری السیوف و
ابیعها من السلطان .اجایز لی بیعها؟ فکتب :البأس به» (شیخ طوسی  1365ج )382 :6؛ برای امام
نوشتم :کار من جال دادن شمشیر است .شمشیر میخرم و آن را به سلطان میفروشم .آیا این کار
برایم رواست؟ امام در پاسخ نوشت :اشکالی ندارد.
امام خمینی ،در توجیه آن نوشته است :از این روایت بهطور مطلق نمیتوان استفاده کرد که
در زمان صلح ،با هر وضع و حالی ،میتوان به دشمنان دین سالح فروخت.
افزون بر دلیل عقلی که از آن یاد شد ،روایت دربارة روایی فروش جنگافزار به کافر و
یا مخالف دین نیست ،بلکه این روایت ،مانند خبر ابی بکر حضرمی ،ویژه وضع و حال و زمان
و برههای بوده که شیعه از خود حاکمیتی نداشته و با فروش سالح به حاکم ،کیان مذهب
اهلبیت ،به خطر نمیافتاده است .در این صورت ،رواست برای جلوگیری از دستاندازیها
و درازدستیهای مشرکان ،به حاکم اسالمی اسلحه فروخت ،هرچند ستمکار باشد (امام
خمینی1373ج.)229-230 :1
ج)عقل

عقل سلیم در ردیف قرآن و سنت از منابع استنباط احکام است .کتاب و سنت و عقل با یکدیگر
همسویند و به هم در فهم مسائل کمک میکنند .به تعبیر امام خمینی:
«احکام عقلیه ،نهتنها درخور تخصیص نیستند ،بلکه هر قانون شرعی که در قرآن و سنت
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بیانشده ،اگر عقل نیز با آن موافق باشد ،آن حکم تخصیص بردار نیست ازاینرو چون آیهَ « :و ال
تَعا َون ُوا َعلَى ْالِث ْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن » در نظر عقلی فراگیر و همهجانبه است ،هر جا کاری کمک به گناه
یا تهیه مقدمات آن باشد در نظر عقل نکوهیده و نامشروع است» (امام خمینی1373ج.)194-196 :1
البته ،در مواردی که خرد خود داوری میکند که حکمی از قلمرو داوری او بیرون است،
مانند تعیین رکعتهای نماز و یا شمار روزهای روزه ،تنها راه تعیین وظیفه نصوص شرعی است.
در موردبحث ،امام چنین استدالل کرده است :دلیلها و نمونههایی که درباره روایی و ناروایی

فروش جنگافزار به دشمن دین ،به ما رسیده تعبدی نیست ،بلکه ارشاد بهحکم و فهم عقل است
و نمیتوان بهظاهر قاعدهها و نصها بسنده کرد و عقل حکم میکند که معیار اصلی دراینباره،
کفر یا اسالم و یا صلح و جنگ نیست .میزان در حرام بودن ،تواناسازی بنیه دشمنان توطئهگر و
سرکش و سست کردن بنیه اسالم است .این معیار ،به هیچ قیدی مقید نمیشود و اگر از ظاهر
روایات ،جز این استفاده شود ،بایستی به دلیل عقل مقید شوند یا بدان اعتنا نشود.
به نظر عقل ،نه صلح مالک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک .در چنین مسئلهای که
عقل حکم دارد ،دستاویز قرار دادن قواعد ظاهری بیجاست .گویا روایات نیز ،بیانگر همین
نکتهاند و اگر از پارهای از آنها در جهت روایی و ناروایی ،استفاده اطالق شود ،مث ً
ال در روایتی
باوجود فساد و یا ترس از نابودی اساس اسالم یا تشیع ،اجازه فروش سالح به کافران دادهشده،
آن روایت بایستی مقید شود یا به کنار نهاده شود (امام خمینی1373ج.)228-229 :1
معیاری که امام خمینی در علت ناروایی فروش سالح ارائه داده ،در اینجا راهگشاست.
خطر برای دین ،معیار و تراز ناروایی فروش ابزار جنگی است .درحالیکه دو دشمنداریم یکی
پرخطر و یکی کمخطر ،باید مبارزه با دشمن پرخطرتر و قویتر ،در استراتژیکی جنگی ،قرار
بگیرد و با تالش از قدرت او بکاهیم حال اگر با دشمن پرخطر ،دشمن کمخطر ،در حال نبرد
است ،برای درهم کوباندن و به سستی کشاندن قوای دشمن قوی و پرخطر ،میتوان به دشمن
کمخطر کمک کرد و اسلحه در اختیارش گذاشت.
امام خمینی ،افزون بر حکم عقلی ،این نکته را از روایت هند سراج استنباط کرده است.
صحیحه هند ،گویای این بود که شامیان اموی که در روزگار امام باقر(ع) با مذهب و امامان
اهلبیت دشمنی میورزیدند ،با رومیان در جنگ بودند .امام اجازه دادند به شامیان برای مقابله با
رومیان غیرمسلمان جنگافزار داده شود.
از علتی که در روایت دومی (روایت سراج) آمده« :بفروشید که با این کار دشمن ما و شما
دفع میشود» استفاده میشود که هرگاه دشمن قوی بهوسیله دشمن بیخطر دفع میشود ،جایز
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است برای دفع دشمن خطرناک به رقیبش که ما از طرف او در امان هستیم ،اسلحه فروخت (امام
خمینی1373ج.)230 :1
سخن پایانی

از همة مباحث فوق اینگونه میتوان برداشت کرد که آنچه از آیة «ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ
رين َعلَى
الل ُ لِلْكاف ِ َ
نين َسبي ً
ال » و آیة « َو تَعا َون ُوا َعلَى الْب ِِّر َو الت َّ ْقو 
ى َو ال تَعا َون ُوا َعلَى ْالِث ْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن» و همچنين
ال ْ ُم ْؤمِ َ
باط الْخَ يْلِ ت ُْر ِهبُونَ ب ِ ِه َع ُد َّو َّ
آنچه از آيه ارهاب عدو « َو أَ ِعدُّ وا ل َ ُه ْم َما ا ْستَ َط ْعت ُ ْم مِ ْن ق ُ َّوةٍ َو مِ ْن ِر ِ
الل ِ َو
َع ُد َّو ُكم» و روایات وارده ،استفاده میشود ،آن است که مسلمانان براي ترساندن دشمنان براي

عدم حمله ،با تمام توان ،خود را تقويت كنند .همچنين رواياتي كه دال بر حفظ دماء مسلمانان
هستند و همچنين بر حفظ اقتدار و وجهه آنها داللت میکند و منابعی که دربارة سيرة معصومين
با سالطين جور و علما با حكام و مانند ايشان آمده است ،استفاده میشود كه مالك درفروش
و عدم فروش اسلحه به كفار ،تحفظ بر وجهه اسالم و مسلمين است و فرق ندارد كه زمان حال
باشد يا آينده و فرق نمیکند چه نوع سالحي باشد ،سالح قتال باشد يا سالح دفاع مثل سپر.
چون با فروش همة انواع سالحها ،كفار تقويت میشوند و اسالم تضعيف میشود .مضافاً به
اينكه در لغت ،سالح به معناي اعم از اسلحة قتال و اسلحة دفاع است و همچنین این مطلب را
میتوان استنباط کرد که در زمان ائمه ،سالح فروختن یک امر شخصی بوده و پرسش سائلین از
ائمه هم در این باره بوده است و راویان و سائالن با پرسش سعی میکردند که تکلیف و وظیفة
شخصی خود را معین نمایند و حالآنکه امروزه ،خرید و فروش سالح در اختیار حکومتها قرار
دارد و اگر در کشوری هم خریدوفروش سالح آزاد باشد ،درفروش سالح به کشور دیگری،
فروشندگان حتماً باید نظر دولت متبوع خود را جلب نمایند .هماکنون جلب رضایت دولت تنها
در مورد سالح و مهمات نیست بلکه شامل هر نوع کاالی استراتژیک میشود.
لذا مالك در جواز و عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان ،وجهه اسالم است كه اگر با فروش،
وجهه اسالم و مسلمانان تضعيف میشود ،فروش جايز نيست و اگر تضعيف نمیشود ،جايز است.
منابع
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 -عمید زنجانی ،عباسعلی )1377( .قواعد فقه ،تهران :امیرکبیر.- -قرشی ،سید علیاکبر )۱۳۷۱( .قاموس قرآن ،تهران:دارالکتب اإلسالمیه.
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 -کلینی ،محمد بن یعقوب )1363( .الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه.- -محقق حلی ،جعفر بن حسن 1408( .ق) شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم :اسماعیلیان.

- -مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد 1402( .ق) مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاداالذهان ،قم :مؤسسه

نشر اسالمی.

- -موسوی بجنوردی ،سید حسن ۱۴۱۹(.ق) القواعد الفقهیة ،قم :نشر الهادی.

- -نجفی ،محمدحسن 1415(.ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.

