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 *رمسلمانانیغاستناد به آن در تعامل با  یابیو ارز  علو تیروا یو دالل یسند یبررس
 1یترابکهن ثمیم

 
 دهیچک

 و دیجد دوران در تیاهم نیا. است بوده برخوردار یخاص تیاهم از همواره غیرمسلمانانرفتار و تعامل با  یچگونگ
 نقل نیقیفر  نیمحدث توسط که یثیاحاد از یکی. است شده مضاعف گریکدی با مختلف انیاد روانیپ تعامالت شیافزا از پس

 هلا ،اخص صورت به و رمسلمانانیغ با تعامل رامونیپ یاحکام صدور در مسلمان یفقها و دانشمندان استناد مورد و شده
م  » تیروا، گرفته قرار کتاب الا سإ ِ

وی اْلإ ل  لا ی   الا  وا  عإ لا  یعإ  حاضر پژوهش. شودیم ادیعلو از آن  تیکه گاه به روا؛ عبارتی است «هیعا
 تیروا نیا یدالل یبررس و یسند یاعتبارسنج به، ثیاز اصول نقد و فهم حد یر یگبا بهره تیروا نیا حیصح نییتب هدف اب

فزون اضعف است.  یدارا ـ سنت اهل چه و عهیش در منقول طرق از چهـ  یسند نظر ازو به این نتیجه دست یافته که  پرداخته
مواجه است. بر فرض صحت  یجد یهاچالش با، قیمصاد یبرخبر  آن قیتطب نیچنهم و تیاز روا برداشت مشهور، بر این

استفاده از این  ،بنابرایناست.  انیاد ریو استدالل نسبت به سا شهیاسالم از منظر اند یبرتر  تیروا نیا حیصح مفهوم، صدور
 قیطر  نیا از و مخدوش را شانکرامت، را نقض رمسلمانانیغ یو بشر  یعیکه حقوق طب یاحکامروایت با هدف صدور 

ظر متضاد است و هم از من )ص( اسالم امبریبا روح حاکم بر قرآن و فلسفه بعثت پ هم، آورد فراهم را مسلمان یبرتر  موجب
 . دینمایم ریناپذهیتوج یو عقالن یاخالق

 .کرامت، حق، فتاوا، رمسلمانیغ با تعامل، علو، ثیحد نقد : یدیکل واژگان

                                                           
یخ ارسال:   (ی)مقاله پژوهش         1399/  03/  24: رشیپذ خیتار                      1398/  12/  21* تار

 «.بزرگمهر قائنات استدانشگاه  39179این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره »
 kohantorabi@buqaen.ac.ir، دانشگاه بزرگمهر قائنات/   یگروه فقه و حقوق اسالم اریاستاد. 1
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 مقدمه-1
 یبرخ اهگ. است شده یاریبس یحقوق و یفقه آراء صدور یمبنا، نیقیفر ییروا منابع در منقول ثیاحاد یبرخ

 ،رونیااز .ندارد یچندان مناسبت نید انیشوایپ یعمل رهیمعتبر و س ثیاحاد، قرآن اتیآ بر حاکم روح با آراء نیا از
که محور  اتیروا نیبرخوردار است. از جمله ا یخاص تیالذکر از اهمفوق اتیروا ییو محتوا یسند یبررس

م  » تیروا، پژوهش حاضر قرار گرفته الا سإ ِ
ویا  اْلإ ل  لا ی   لا  وا  عإ لا  یعإ . است( 334ص، 4ج، 1413، هیبابو)ابن  «هیعا

و   اسالم از بالتر و دارد علو اسالم که است آن تیروا نیا مفهوم ل   داستنا مورد تیروا نیا که آنجا از. ستین یع 
و  یریگشیمورد پ غیرمسلمان علو، حکم آن اساس بر که شده صادر آنها توسط یگوناگون احکام، گرفته قرار فقها

تر و بلندتر کرد که مسلمان همواره بال میتنظ یاگونهبه  دیو احکام را با طیشرا ،یقرار گرفته است. به عبارت مقابله ای
: .کر) کردمسلمان موکل  کیرا بر  یکافر دینبا( و 285ص، 21ج، 1404، ینجف) ردیگاز کفار قرار 

 است شده ییفتاوا صدور موجب یمتعدد قیدر مصاد قاعده نیا اعمال(. 212ص، 2ج، 1369، شهرآشوبابن
  .شد خواهد اشاره آنها به پژوهش نیا در که

 یکاربردها نیترمهمبه  ،همچنین است. تیروا نیا ییو محتوا یسند یپژوهش حاضر بررس یاساس لهأمس
بر  تیروا نیاساسًا ا و بدین سؤال پاسخ داده خواهد شد که شودیمپرداخته  زین هانیدر استنادات فق تیروا نیا

 ژوهشپ که است ذکر به لزم ست؟یچ آن یقیحق مدلول و انشاء؟ ای است اخبار لیسب بر، یفرض اعتبار سند
 نیمستند به ا یفتاوا ،یاز آنجا که از طرف است. نموده یواکاوز ین سنت اهل منابع در را مذکور ثیحد روشیپ

 نیا انجام ،آورده است دیرا پد یگاه شبهات واهافت نیا ،گریبرخوردار بوده و از طرف د یو فراوان یاز گوناگون تیروا
 . دینمایم یپژوهش لزم و ضرور

از فقها در  یرخنشد. ب افتیموضوع پرداخته باشد  نیکه به ا یمستقل و مستوف یپژوهش، نگارنده تتبع از پس
، د رفتبدان خواه یاشارت زیپژوهش ن نیکه در ا اندشدهرا متذکر  ینکات تیروا نیمستند به ا یخالل مباحث فقه

 ریقرار داده باشد به رشته تحر یبررسرا مورد  تیروا نیا ثیو هم فقه الحد ثیالحد ةیکه هم از منظر درا یاثر لکن
نگاشته  یسوره نساء است مقالت 141 هیکه متخذ از آ لیسب ینف ایسلطه و  یقاعده نف رامونیپ ،است. البته امدهیدر ن

، اهاشاره شده است لکن در آن تیروا نیسلطه به ا یدال بر قاعده نف یو صرفًا به جهت ارائه شواهد هاو در خالل آن
 یقاعده نف»به مقاله  توانیممقالت  نیجمله ا از؛ است نگرفته قرار نقد مورد یدلل و یسند جهت به تیروا نیا

 و سلطه ینف قاعده» و بخش اءیض یعلتألیف  «سلطه ینف قاعده»؛ ینوشته محمد رحمان «نیقیاز منظر فر لیسب
 .نمود اشاره زواره ینساج لیاسماع نوشته «آن مستندات

 تیروا ناقالن -2
 : شودیم پرداخته اندکرده نقل را تیروا نیا که ییروا کتب و انیوار یمعرف به قسمت نیا در
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 عهیمنابع ش -2-1
 در وقصد خیش. است «هیالفق حضرهی ل من» کتاب، در آن نقل شده تیروا نیکه ا یعیمنبع ش نیتریمیقد
م  »: است کرده نقل نگونهیا را تیروا «الملل اهل راثیم» باب لیذ و «راثیالم و الفرائض» کتاب الا سإ ِ

ویا  اْلإ ل   وا  عإ
لا ی   لا  لا  یعإ ار   وا  هیعا کفَّ ةِ  الإ ِزلا نإ تا  ِبما وإ ما ونا یا  لا  یالإ ب  ج  ویا  لا  وا  حإ بخش دوم  (.334ص، 4ج، 1413، هیبابو)ابن  «نِرث 

ار   وا »عبارت روایت یعنی  کفَّ ةِ  الإ ِزلا نإ تا  ِبما وإ ما ونا یا  لا  یالإ ب  ج  ونا یا  لا  وا  حإ  لیخود صدوق است که در مقام تعل حیتوض« ِرث 
است.  استخراج کرده و آن عدم ارث بردن اهل کتاب از مسلمانان است نقل کرده ثیحد نیکه خود از ا یحکم
، 1409، یعامل حر) انددانسته و نقل کرده ثیاز حد یئجزعبارت را  نیمحدثان ا یدر منابع متأخر برخ ،روازاین

متشابه و مناقب مانند ـ عهیش یثیحد کتب گرید با صدوق کتاب در تیروا نیا متن قیتطب با(. 125ص، 26ج
 مقام در که است صدوق خیش سخن دوم عبارت که شودیم معلوم ـ شدهداده  ارجاع هابدان ادامه در که القرآن

 .است شده ارائه شیخو مخاطبان یبرا علت انیب
 یحثب خالل در و خود یثیحد ریغ کتاب دو در یطوس خیش لکن، نشده ذکر اربعه کتب گرید در تیروا نیا

قرار  شی( منتسب نموده و مستند استدلل خوص) امبریرا به پ تیروا نیا، سند ذکر بدون صدوق همچون، یفقه
را در کتب  تیروا نیا یطوس خیش نکهی(. ا343ص، 3ج، 1387 و 24ص، 4ج، 1414، یطوس) داده است

ابل ق یبدان پرداخته مطلب« المبسوط»و « الخالف» یعنیاما در دو کتاب مهم خود  ،نقل نکرده شیخو یثیحد
 ،دو کتاب با فقه اهل سنت نیبودن ا یقیبه جهت تطب نکهیا رسدیآنچه در نگاه اول به ذهن م ،رواین. ازتأمل است

ه او است ک یادعا گفتار نیاند. شاهد ارا نقل کرده تیدو روا نیبه منابع اهل سنت داشته که ا ینگاه یو احتمالً 
، 6ج، 1414، همو) مورد اجماع اهل سنت است تیروا نیشده که ا یدر کتاب خالف ارائه نموده و مدع

 و( 212ص، 2ج، 1369، شهرآشوب)ابن  «مختلفه و القرآن متشابه» کتاب دو در زین آشوب شهر ابن .(419ص
 .است کرده نقل را تیروا نیا سند ذکر بدون( 241ص، 3ج، 1379، )همو «طالب یاب آل مناقب»

 ییوار کتب در که آنچه و نشده ذکر تیروا نیا، آن از پس یحت و متقدم یثیحد منابع در، شد گفته آنچه جز
 .است شده اقتباس صدوق خیش نقل از ناً یع ،متأخر یثیحد جوامع در ژهیوهب ،آمده «هیالفق حضرهیل من» از پس

 متقدم یفقه کتب در تیروا نیا گرچه؛ دارد تفرد، سند ذکر بدون هم آن تیروا نیا نقل در صدوق خیش یعبارت به
 .است گرفته قرار هانیفق استناد و استفادهمورد  دفعاتبه  متأخر و

 اهل سنت  منابع-2-2
م  »: است کرده ذکر نگونهیا را تیروا نیا، حیصح کتاب در یبخار الا سإ ِ

ویا  اْلإ ل  لا ی   لا  وا  عإ ، 1401، ی)بخار «یعإ
 قیطر سه از سند ذکر با تیروا نیا، یبخار بر عالوه. است نکرده نقل یسند تیروا نیا یبرا یو(. 96ص، 2ج
 : است شده ذکر سنت اهل کتب در

 : شده است تیبن عمر روا اول از عائذ قیطر .1
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اِه » را ِن ِإبإ ِه بإ ِد اللَّ بإ ن  عا د  بإ مَّ حا ا م  نا ثا دَّ د   نا ما یحا ما حإ ن   أا سا  بإ ح  اء   ِن یالإ ذَّ حا اب   نا الإ با ن   شا ج   نا اط  یخا  بإ را شإ ن   حا دِ  بإ بإ هِ ا عا ِن  للَّ  بإ
ج  

را شإ نِ  حا ثا دَّ بِ  یحا نإ  یأا د   عا نِ  یجا زا م  و الإ ر 
مإ ِن عا اِئِذ بإ نإ عا بِ  یعا ِن النَّ لَّ  یعا لا  یصا ما  وا  هِ یالله  عا لَّ الا  سا م  : قا الا سإ ِ

ویا اْلإ ل  لا  وا  عإ
لا ی    (.177-176صص، 3ج، 1417، یقطن)دار  «یعإ

 : شده است تیبن خطاب روا دوم از عمر قیطر .2
لِ » ن  عا د  بإ مَّ حا ا م  نا ثا دَّ لِ  یحا وا ِن الإ رِ  دِ یبإ صإ با ا یالإ نا ثا دَّ د   حا مَّ حا ن   م  دِ  بإ بإ انِ  یالعل عا عا نإ ا یالصَّ نا ثا دَّ ر   حا ما تا عإ ِن  م  انا یلا س   بإ  ما
ا نا ثا دَّ س   حا ما ِن  کهإ ِن  بإ سا حا ا الإ نا ثا دَّ د   حا او  ن   دا بِ  بإ د   یأا ِن  ِهنإ بِ  عا عإ نإ  یالشُّ دِ  عا بإ هِ  عا ِن  اللَّ را  بإ ما نإ  ع  بِ  عا را  هِ یأا ما ِن  ع  اِب  بإ طَّ خا  الإ

دِ  ب   ِث یِبحا الا ... .. الضَّ قا ول   فا س  هِ  را لَّ  اللَّ ه   یصا لا  اللَّ ما  وا  هِ یعا لَّ د   سا مإ حا هِ  الإ ِذ  ِللَّ اک یالَّ دا ا یِإلا  ها ذا ِذ  ِن یالدَّ  ها ویا  یالَّ ل   لا  وا  عإ
لا ی   لا  یعإ  (65-64صص، 2ج، 1404، یطبران) «هِ یعا

 : سوم از معاذ نقل شده است قیطر .3
بِ : قال، عمران بن أبان یثنا خال: قال، یسیع بن لیثنا إسماع» ِن أا ِرو بإ مإ نإ عا ک یثنا شعبة عا نإ  م  یحا بإ  عا هِ  دِ عا ِن  اللَّ  بإ

را  ةا یب  نإ  دا ِن  ییحإ یا  عا را یا  بإ م  نإ  عإ بِ  عا دِ  یأا وا سإ
ا
لِ  األ ؤا نإ  یالدُّ اذِ  عا عا ِن  م  ل   بإ

با الا ، جا لَّ : قا ِه صا ول  اللَّ س  الا را لا  یقا ه  عا ما سا  وا  هِ یاللَّ : لَّ
ان  یاِْل » ویا  ما ل  ل  عإ لا ی  وا لا  یعإ  (.155ص، 1406، یواسط) «هِ یعا

 یسند یبررس -3
 : ردیگیم قرار بحث موردو اهل سنت  عهیدر منابع ش تیروا نیا یسند یبررس، تیروا نقل از پس

 عهیش منابع -3-1
(. 190ص، 1ج، 1419، یبجنورد) استو معروف  مشهور یول سند فاقد تیارو نیا، شد گفته که همانگونه

. ستا نداده ارائه یسند آن یبرا کرده ذکر شیخو کتاب در را تیروا نیا که یمحدث نیاول عنوان به صدوق خیش
است که  یدر حال نی. اردیگیمقرار  فیضع اتیروا هزمر در و مرسل تیروا نیا، ثیالحد ةیدرا منظر از ،رونیااز

 اندردهکآن استفاده  یبرا« صحأ»متقدم از واژه  یفقها یبرخ ی. حتاندکرده یتلق حیرا صح تیروا نیاکثر فقها ا
 یبزرگ یفقها (.51ص، 1411، همواند )کردهاجماع  یآن ادعا رشی( و بر پذ395ص، 1ج، 1406، براج ابن)

 نیه امستند ب ییو معتقدند که عمل اصحاب و شهرت فتوا رفتهیمرسل را پذ تیروا نیا زین یانصار خیچون ش
 لیکه از طرفداران مراس زین )ره( ینیامام خم .(100ص، 2ج، 1411، یانصار) استآن  یجابر ضعف سند تیروا

در اعتماد به آن وجود  یمشهور است و اشکال ینبو تیروا نیا: دیگویم، (177ص، 1380، یربان) استصدوق 
 یمبه صورت جز زیصدوق ن خیاست و ش دهیبه شهرت رس هانشانهبه سبب شهادت  نیقیفر انیچرا که م ؛ندارد

 به شانیا اشاره .(628ص، 2ج، 1421، ینیخم) است برهمعت مراسل زمره در ،رونیااز و ادهنسبت د امبریآن را به پ
 رد صدوق نکهیا جهت به، دهد نسبت معصوم به را یتیروا یجزم صورت به صدوق هرگاه که است دهیعق نیا

 یتلق دیهم چون مسان یاتیروا نیچن، (3ص، 1ج، 1413، هیبابو)ابن  داده یگواه دخو اتیروا تیحج به مقدمه
صدوق از  خیدادن ش خبر: دیگویم ییخو اللهتیآ، مقابل در (.102ص، 1386، حجت) داردشده و اعتبار 
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، 1417، ییخو) ندارداعتبار  گرانید یاوست و برا یشخص نظر و دگاهید از دادن برخ اتشیروا تیحجصحت و 
بوده  هیآن فق اریباشد که در اخت یقرائن و امارات لیممکن است عمل اصحاب به دل او باور به کهچرا؛ (90ص، 5ج

معتبر  .استنداشته  ثیبه دقت در سند حد یازین گریکرده باشد و د دایعلم پ ثیبه صحت حد یو باعث شده و
را  هیفق کیاجتهاد  توانینممعناست و یبندارند  اریاخت که آن را در یگرید یفقها یقرائن و امارات برا نیدانستن ا

 یادآوری زیاز فقها ن گرید یمرسله صدوق را برخ نیا تی(. عدم حج431ص، 2ج، 1418، ییخو) دادمنبع قرار 
 (.310ص، 1ج، 1416، یزیتبر) اندکرده

 اهل سنت منابع -3-2
اهل سنت معلق به شمار آمده  یثیحد یبندطبقهدر  ،فاقد سند است نکهیبه جهت ا یمنقول در بخار تیروا

که آن ژهیبه و اندکردهرا طرح  یاحتمالت تیروا نیا رامونیپ یپس از بخار نیاست. شارحان و محدث فیو ضع
 رامونیپ تیروا نیبه جهت آنکه جمله قبل از ا احتمالً را مشخص نکرده و  ثیحد نیا ندهیگو یگفته شده بخار
 دیگویمابن حجر  اما ؛(169ص، 8ج، 1418، ینیع) استسخن ابن عباس بوده  زین تیروا نیا، ابن عباس است

فراوان  یاما پس از تتبع و جستجو ،آن است ندهیموقوف است که ابن عباس گو یثیحد نیگمان کردم که ا زیمن ن
 .(175ص، 3ج، 1424، حجر ابن) افتمینسخنان منقول از او  انیعبارت را در م نیا

 از منظر و پدرش عبدالله به حشرج بن عبدالله شرجح، الذکر فوق اسناد سلسه از اول قیطر رامونیپ اما
/ 296ص، 2ج، 1217، حاتم یاب ابن) ندیآیمو مجهول به شمار  ستندیبزرگ اهل سنت شناخته شده ن ونیرجال

 .دیآیشمار مکه از زمره اسباب ضعف سند به (213ص، 3ج، 1415، یعلیز
، 3ج، 1412، ی)نور «ثیالحد منکر» را یو که یالبصر دیالول بن یعل بن محمد وجود دوم قیطر در

، یذهب) اندشمردهرا نادرست  ثیحد نیا یبه طور کل یو برخ موجب ضعف سند است انددانسته (101ص
 انیم در است یالواسط طحان یموس ابو همان که ابان بن عمران سوم قیطر در اما (.651ص، 3ج، 1382

 شده است. تیسند روا فضع موجب و( 428ص، 1ج، 1406، حجرابن) شده ترجمه «فیضع» ونیرجال
، ی)نوو انجامدیم سند در ضعف به، در سلسه سند فیضع یراو کیوجود حداقل  کهآنبه جهت  سویی از
 الهاط کالم نکهیا سبب به ،گرید طرف از و است یسند یبررس در ما مقصود به یواف و( 414ص، 19ج، 1427

 .است شده زیپره فوق گانه سه طرق در روات گرید یرجال یبررس از ،نکند دایپ
، «لیسب ینف» قاعده ریتفس در و نساء سوره 141 هیآ لیذ و یریتفس غالباً  منابع یبرخ در که است ذکر به لزم

جنگ  که چون مسلمانان در اندآورده. انددانستهمسعود  ابنعبارت استناد کرده و آن را سخن  نیبه ا نیمفسر یبرخ
 نیکه آخر یبه ابوجهل افتاد در حال . چشمشدیگردیممشرکان  یهاکشته انیشدند ابن مسعود در م روزیبدر پ
 :گفت یو به ،دید را او ابوجهل که یهنگام. گرفت قرار او نهیس یرو در مسعود ابن. دیکشیمخود را  یهانفس

م  »: گفت مسعود ابن. یاگرفتهقرار  یبلند گاهیبر جا زیچوپان ناچ یا الا سإ ِ
ویا  اْلإ ل  لا ی   لا  وا  عإ لا  یعإ ، یراز)فخر «هیعا

ابن  نکهیا .(171ص، 27ج، 1386، یرازیش مکارم/ 187ص، 30ج، 1415، یآلوس/ 24ص، 32ج، 1420
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حتیاط به جهت رعایت ا زیمنتسب نکرده و مفسران ن (ص) امبریپبه  را آن، عبارت نیمسعود به هنگام استفاده از ا
که  از منظر ناقل آن شده تیتشتت روا موجب، انددانستهمنتسب و نه پیامبر آن را به ابن مسعود  در نقل حدیث،

 .دیآیمبه شمار  ثیحد نیا یبرا یخود ضعف

 علو تیمستند به روا یفتاوا اهم -4
 هانیفق یتاواو ف آراء نیا نیترمهمادامه به  در، تیروا نیا دللت به نسبت ترقیدق یانتقاد لیارائه تحل منظور به

، شود ارائه یلیتحل آن مورد در نکهیا بدون، مذکور است تیکه متخذ از روا رمسلمانانیتعامل با غ رامونیپ نیقیفر
 .شودیمپرداخته  زیموارد ن نیا لیبه تحل مناسبت به یدلل و ییمحتوا بحث در. شودیم اشاره

 نبردن کافر از مسلمان ارث-4-1
ه بار به جهت ارائ نیاول یرا برا تیروا نیداده و اساسًا ا یحکم نیچن «هیالفق حضرهیل من»صدوق در  خیش

ته گف زین تیروا نیا لیکافر از مسلمان همانجا نقل کرده است. در تعل یبرارثبر عدم  یمبن شیخو یمستند فتوا
وجود دارد که خارج از بحث  زین یگریـ البته مستندات د بردینمارث  شودیمبه مرده  یتلق، است چون کافر

از  یدر آثار متأخر گاه بخش یحیجمله توض نی( که هم334ص، 4ج، 1413، هیبابو ابن) پژوهش حاضر است ـ
ارث بردن مسلمان از کافر  وحکم به عدم ارث بردن کافر از مسلمان  عهیش یمحسوب شده است. فقها تیروا

، یطبرس) نداردوجود  یرأ نیا رامونیپ یاختالف فقها انیم در و (266ص، 3ج، 1410، یحل سیادر ابن) اندداده
، 6ج، 1416، یائرزج) استاجماع شده  یادعا یطوس خیاز زمان ش یحت، حکم نیا بر .(12ص، 2ج، 1410

از کافر ارث  مسلمانهمچنین و مذاهب اربعه معتقدند که کافر از مسلمان  یفقها، هیامام برخالف. (289ص
 نیقیفر یثیکه منابع حد است (ص) امبریپاز  یتیمذاهب اربعه به روا استناد (.515ص، 1982، یحل) بردینم

 فیشر/ 178ص، 2ج، 1416، حنبل ابن/ 82ص، 4ج، 1411، ینسائ) «نیتا لَّ مِ  اهل   ث  وارا تا یا  ل»: اندکردهآن را نقل 
شده  تیعبارت روا نیهم زین (عصادق )از امام  نینچهم .(342ص، 1418، هیبابوابن/ 433ص، 1417، یمرتض
به  دانزدهبر آن  یاستثنائ، تیروا نیا رشیضمن پذ عهیش یاز فقها یبرخ ( گرچه666ص، 1400، یطوس) است

، 8ج، 1412، یحرعامل) بردیممگر مسلمان که از کافر ارث  برندینمارث  گریکدیاز  انیاد یمعنا که اهال نیا
یم مسلمان از کافر ارث لذا، باشد برخوردار علو از دیبا کافر به نسبت مسلماناستناد که چون  نیا به( 282ص
عکس آن صادق باشد. اگر  یول ،که کافر از مسلمان ارث نبرد کندیم دایعلو مسلمان آنگاه معنا پ یعبارت. به برد
 .(381ص، 11ج، 1406، یمجلس) استموجب ذلت اسالم  ،نباشد نیچن

 کافر یبرا مسلمان کی حضانت و تیوال  استقرار عدم -4-2
جا مراد نیداشته باشد. در ا تیبر مسلمان ول تواندینمآن است که کافر  تیروا نیاز آراء مستند به ا گرید یکی

 اشندب کافر مادر ای و پدر اگر ،نیبنابرا شوهر و پدر و مانند آن وجود دارد. یاست که برا یهمان سرپرست تیاز ول
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 نکهیا مانند .باشدداشته برعهده را فرزند کفالت دنتوانینم، شود فیتوص یمسلمان به ای و باشد مسلمان فرزند و
کافر  کی صورت نیا در چراکه؛ داشت نخواهد فرزندش بر یحضانت صورت نیا در شود کافر ای باشد کافر مادر

 که یکس هر ای جد ای پدر اگر ،نیهمچن. (294ص، 37ج، 1404، ینجف) داشتمسلمان علو خواهد  کیبر 
 تیآن شخص بر دختر ول گرید، تیروا نیا بر بنا ،باشد مسلمان دختر و کافر ،است ازین او اذن به ازدواج یبرا

 نگونهیهم .(289ص، 6ج، 1416، یجزائراست ) یاجماع یامر نیا ؛ستیبه اذن او ن یازینخواهد داشت و ن
 ،صورت نیبا مرد است و در ا یسرپرست، ازدواج در که چرا؛ است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر ممنوع است

خارج  نید نیاگر مرد مسلمان باشد و از ا. همچنین (659ص، 1388، یحلشود )یمموجب علو کافر بر مسلمان 
 ،فقها اغلب که است مسلمان بر کافر علو سبب به(. 45ص، 13ج، 1414، یعامل) شودیم فسخنکاح  ،شود
 یگرید مسلمان جیمسلمان او را به تزو کیکافر به وکالت از  یعنیـ  کافر کی وکالت به را مسلمان دو جیتزو

 اهل از یزن ،مسلمان مرد اگر برخی بر این باورند یحت .(22ص، 6ج، 1413، یحل) اندهنستادممنوع  ـ درآورد
 صورت نیا در، شود متوجه سپس و است کتاب اهل کی زوجه، زن نیا که نداند و درآورد خود عقد به را کتاب
متوجه  علو، عکس صورت در که چرا؛ شودیماهل کتاب باطل  با شعقد و است مسلمان همان همسر آن زن

 .(197ص، 1419، یرازیش) شدکافر خواهد 

 آنها ییمسلمانان و اداره امور اجرا انیقضاوت م تیممنوع -4-3
نیااز ،است نیبر طرف یقاض یمستوجب علو و برتر دعوا نیطرف انیکه قضاوت و صدور حکم م ییآنجا از

ممنوع  اشقضاوت ،انجامد و در نتیجهمی یعلو وبه  ،ردیگ برعهده یکافررا مسلمانان  انیقضاوت م مقاماگر  ،رو
 .(23ص، 1ج، 1423، یلیاردب یموسو/ 22ص ، 1ج، 1413، یگانیگلپا/ 13ص، 40ج، 1404، ینجف) شودمی

و مدبر امور  یمجر تواندینمکافر  ؛گونه است نیهم زین یاسالمجامعه  ییامور اجرا تیریارتباط با مد در
 یاحکام اسالم یمجر ستیکه معتقد به اسالم ن یانتظار داشت و متوقع بود کس توانیممسلمانان باشد. چگونه 

 یمعنا هب مسلمانان تیکفا عدم یمعنا به موضوع نیا تحقق. باشد اسالم نیمواز اساس بر مسلمانانن وشئ ریو مد
ست اامور خودشان  ریمسلمانان در تدب یمفهوم ناتوان به، کافر به یتیمسئول نیچن سپردن چراکه؛ است اعم

 .(149ص، 2ج، 1409، یرظمنت)

 مرکب و لباس، کافر در ساختمان یبرتر  تیممنوع-4-4
، بوده ثیحد نیا بهبدان پرداخته شده و مستند  یاز منابع فقه یاریاحکام که در بس نیپرتکرارتراز  یکی

 یساختمان یبنا قصد و باشد داشته ینیزم ،کتاب اهل کافر اگر کافر است. یساختن خانه برا بلندتر تیممنوع
 ابن) است یاجماع عهیش یفقهادر میان حکم  نیا؛ مسلمانان باشدخانه از  ترمرتفع اشخانهکه  ستین زیجا ،کند
 کند تراهکوتآن را  دیبا ،با خانه مسلمانان باشد یمساو کافر گفته شده اگر ارتفاع خانه یحت .(51ص، 1411، براج

با مسلمانان  یمساو شانخانهبه آنها داده شود که  یکه اگر مجوز چرا؛ (476ص، 1ج، 1410، یحل سیادر ابن)
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 یعمن ارتفاع در مساوات کهمعتقدند  یبرخ البته .(444ص، 4ج، 1413 ،یحل) شودینمعلو اسالم محقق  ،باشد
 یفقها .(534ص، 1ج، 1420، یمریصدارد )در عدم علو اجماع و در مساوات اختالف نظر وجود  لذا ،ندارد

از مسلمانان  یاخانه چیکه ارتفاع خانه کفار از ه انددادهحکم  یآنها حت از یگروه؛ باورند نیاهل سنت هم بر ا
قصر ارتفاع را در  عهیش یفقها کهیدرحال (412ص، 19ج، 1427، ینوو) نباشدبلندتر  نیبالد مسلم یدر تمام

 .(477ص، 1ج، 1410، یحل سیادر ابن) دانندیم یکه کافر در آن سکونت دارد کاف یامحلهبا همان  سهیمقا
 یبرتر و حت دینبا زیکه مرکب و لباس آنها ن بازتاب یافته دگاهید نیو اهل سنت ا عهیفقهاء ش یبرخ یدر آرا یحت

از مسلمانان را مورد استفاده قرار دهند تا از  ترپست یمسلمانان باشد و ضرورت دارد مرکب و لباس لباس یمساو
 .(618ص، 10ج، 1403، قدامه نبا/ 345ص، 9ج، 1388، یحل) باشندبر مسلمانان نداشته  یبرتر زیمنظر ن نیا

که از  است تیروا نیفقهاء صادر شده که مستند به ا یتوسط برخ زین یگریمتعدد د احکام، فوق موارد بر عالوه
 : شودیم بسندهچند به صورت فهرست وار  یو به موارد زیپره هاآنهمه  ذکر

 شود هاآنچون ممکن است موجب علو  ستین زیجا غیرمسلمانانقرار دادن قرآن به  اریو در اخت فروختن .1
و اجبار  هیاز قوه قهر تواندینممال خود از مسلمان  یریگپسباز  یبرا کافر. 2؛ (293ص، 2ج، 1429، یقم)

و ... احداث  سهیو کن سایاجازه داد در بالد مسلمانان کل دینبا. 3؛ (294ص، 37ج، 1404، ینجف) کنداستفاده 
، 10ج، 1403، قدامهابن) نندیبنشکافران در صدر مجالس  دینبا .4؛ (413ص، 19ج، 1427، ینوو) شود
 «کیعل»صرفًا به  ،سالم کرد و اگر آنها سالم کردندکفار به  دینبا .5؛ (108ص، 15ج، 1412، یحل/ 618ص

، 1427 ،ینوو) شودتنگ  شانیابه اضطرابشان افکند تا راه بر دیبا ،مالقات شدند یراه دراگر آنها  .6 ؛بسنده شود
حق  مسلمان، بفروشدخود را سهم کافر  ِک یشر چنانچه ،مسلمان و یذم شراکت صورت ر. د7؛ (414ص، 19ج

، 1376، یمحمد) کندفعه کافر حق ندارد اخذ به ش   ،اش را بفروشدحصهاگر مسلمان  یول ؛دارد عهفاخذ به ش  
به جهت  مسلمان. 9؛ (291ص، 1ج، 1419، یبجنورد) ستین رفتهیکافر پذ سامهقا ، دادگاه در. 8؛ (422ص، 1ج

 .(302ص، 1ج، 1415، ینجف یمرعش) شودینمکشتن کافر قصاص 

 ییمحتوا یبررس -5
 یثیاز منظر فقه الحد دیبایمرا  یتیروا هر، شد پرداخته آن به قبل سطور در که تیروا نیا یسند یبررس از فارغ
 ثیحد ییوا. بحث محتردیصورت پذ یانتقاد لیتحلبر  یمبتن یترقیدق یابینمود تا ارز یبررس زین ییو محتوا

 : مذکور در چند بخش قابل طرح است

 ثیبودن حد یانشائ ای یاخبار  -5-1
 آورده دیپد را ثیحد یشناسمفهوم رامونیپ اختالفات از یبرخ یحت و کرد غفلت آن از دینبا که یمهم نکته

 یِاخبار ،شودیمدر نگاه اول از عبارت برداشت  آنچه انشاء؟ ای است اخبار لیسب بر ثیحد نیا ایآ که است نیا
 انیاد گریاست که اسالم برتر است و د نیداشته و آن خبر ا یخبر انیقصد ب ،ندهیمعنا که گو نیا به؛ بودن آن است
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خبر  ثیحد نی( و ا489ص، 1ج؛ 1415، یمنتظردارد ) یذات اسالم علو   ،یندارند. به عبارت ینسبت به اسالم برتر
 .دهدیم ینیامر تکو کیاز 

 است یخبر، یجمله گرچه از لحاظ ادب کیچنانکه گاه  ؛انددانسته یعبارت را انشائ نیفقها ا اکثر، مقابل در
 ؛ستیخبر ن انیب صرفاً  آن منظور که( 229/ 2: )بقره تانر  ما  الق  الط   عبارت همچون دارد یانشائ مراد لکن

 هگفت ،سبب نیهم به. شد خواهد حرمت موجب ومسدوبار باشد و طالق  دیبلکه مقصود آن است که طالق با
، یرانمازند) استخداوند مقصود  یعیاراده تشر بلکه ؛ستین نظر مد ینیتکو علو   ،بحث مورد ثیحد در که شده

اسالم  بر انیاد گریباشد که موجب علو د یاگونهبه  دیاحکام نبا عیتشر ،به عبارت دیگر( 246ص، 1ج، 1425
بیر به تعشود.  انیاد گریاسالم و مسلمانان در مقابل د یبدهند که موجب وهن و پست یحکم دیشود و فقها نبا

 باشدود داشته وج یبر اسالم برتر دیبرتر باشد و نبا دیبا اسالم: دیترجمه کرد و فهم دیبا نگونهیرا ا ثیحد ،دیگر
 ،نیمجموعه احکام و قوان که اسالم عبارت است از یی(. از آنجا121-120صص، 1426، یزیتبر ینیحس)

 از، شودیممسلمانان و کفار برقرار  انیکه م یامور یدر تمام یعنی، اسالم علو دارد شودیمگفته  یوقت نیبنابرا
 ـیو اجتماع یاعم از روابط فردـ مسائل  نیدر تمام ا ... و هاازدواج، هامانیپ، معاهدات، اتیول، قاعاتیا، عقود

 بودهباطل  ،کافر بر مسلم شود نتکه موجب و سلطنیز  یحکم؛ بر مسلمانان علو و سلطه داشته باشند دیکفار نبا
 بوده علو به ارشاد مراد که دارد وجود زین دگاهید نیا(. 355ص، 1ج، 1419، یبجنورد) ندارد یاعتبار حقوق و

و  عملکه  ندیرفتار نما یاگونهکنند و به  یکارلذا مسلمانان  ،دارد یاز آنجا که اسالم علو ذات یعنی؛ است
 .(294ص، 1421، یمصطفوشود ) انیاد ریاسالم بر سا یعمل یموجب برتر شانیرفتارها

 از علو اسالم مراد -5-2
 فهم رد ییبسزا ریتأث ،ستیچ اسالم علو از مراد نکهیا ؛نیاز داردواکاوی  به ،«علو» حیصح مفهوم در اینجا

 تیارو نیا در «علو» از مقصود رامونیپ، لیذ میمفاه یکل صورت به. دارد آن به مستند یفقه آراء یحت و تیروا
 : است شده مطرح
 آن یفرع و یاصل احکام اتقان. 1
 اسالم نشدن منسوخ و انیاد گرید شدن منسوخ. 2
 جهان رمسلمانان در سراس یالیاسالم و است ظهور. 3
 .(114-113صص، 2ج، 1413، یسبزوار) آخرتدر  یومعن علو. 4

 تاً یاست که اسالم نها نیمراد از علو ا»: کندیم حیتشر نگونهیمقصود از علو را ا ،پس از ذکر موارد فوق ییخو
مکان ا ای ؛است ترفیشر انیاد گریباشد که اسالم از د نیممکن است مراد ا ایغلبه خواهد کرد و  انیاد گریبر د

 ستندم اسالم قتیحق که چرا؛ باشد انیاد گریاسالم در مقابل د نیاحتجاج و استحکام براه یبرتر ،دارد مقصود
 یامر با نگاه نیو ا کنندیمکودکان آن را درک  یحت یزیکه هر عاقل مم یاگونهواضح است به  نیو براه حجج به

 یاگونههب ؛شودیمروشن  رهیچون مبدأ و معاد و غ یاستدلل خداوند در موضوعات مختلف تیفیقرآن و ک اتیبه آ
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 ندارد وجود یاستدلل ای انیاد ریکه در سایحالدر ؛قابل ادراک است ،دیبه مقدمات بع ازیبدون ن هااستدللکه آن 
 نیبد پس .(752ص، 1ج، 1417، ییخو) «داردشباهت  شانیپر یهاخواباست که به  فیضع یقدر به گاه ای و

به وضوح در طول  چنانکه .(200ص، 37ج، 1413، همو) دارند یمسلمانان برترریکه مسلمانان بر غ ستیمعنا ن
 طرهیس تحت مسلمانان که یادوار نبوده کم و نبوده مسلمانان یبرا یدر اکثر اوقات علو   میادهید خیتار

 قلنو  رفتهیپذ زین یگریمفهوم را دانشمندان د نیا(. 349ص، 3ج، 1414، همو) اندداشته ارقر رمسلمانانیغ
جهت  به اسالم نید، دگاهید نیا بر بنا .(726ص، 2ج، 1421، ینیخم/ 5ص، 9ج، 1426، ی)قم اندکرده

مانان مسلریقادر است در مقام استدلل بر مخالفان و غ ،که دارد یو فقدان شبهات یقو نیاستحکام ارکان و براه
 .(12ص، 1413، طاووس ابن) شود یو عرضه آن بر جوامع بشر نید یکند و موجب کرامت اجتماع دایپ یبرتر

 نیدانسته و معتقدند که ا ندهیاز آ هاینیبشیپ زمره در را آن در موجود علو   و تیروا نیا یبرخ چنانکه آمد، 
یماسالم و احکام آن در اقطار جهان منتشر  کند کهو بیان می است ندهیاسالم در آ در مقام اخبار از علو   ثیحد

 .(237ص، 1416، یلنکران) شود
که چرا؛ که در قسمت قبل ذکر شد را استنتاج کرد یاحکام فقه توانینم ،«علو  »مفهوم از  نیبه ا تیعنا با

در  یآن در صدور آراء فقه یریکارگبه یقاعده برا کیانشاء  ـصدور صحت فرض برـ  تیاساسًا مقصود از روا
 نبوده است. غیرمسلمانانارتباط با 
 لحاظ کاماح صدور در علو که باشد نیا بر صدق اگر یحت که هستند باور نیا بر فقها یبرخ است ذکر به لزم

ت اس یتیمراد اهم بلکه ؛باشد هیثانو ایو  هیاول یحکم شرع کیمنشأ  تواندینم تیروا نیدانست که ا دیبا، شود
مد نظر قرار  ستیبایم یگذارقانون ریسممقررات و در  میدر تنظ یمصلحت مردم و جامعه اسالم تیرعا یکه برا

 .(269ص، 1ج، 1418، یسبحان) شودجامعه  شرفتیکه موجب رشد و پ یاگونهبه  ردیگ

 علو تیبر روا یفقه قیمصاد قیتطب ییمحتوا یبررس -5-3
، است مکاتب گرید بر استدلل و یورآحجت دانیم در اسالم شهیاند یبرتر، علو از مراد نکهیا به تیعنا با

 نیبه ا است؟ حیصح انددادهمفهوم انجام  نیبر ا قیمصاد قیآنچه فقها در تطب ایکه آ شودیمپرسش مطرح  نیا
 یاصادرهاساسًا آراء  Tکه از علو مطرح شد یبا توجه به مفهوم نکهیا آن داد و توانیم یپاسخ اجمال کیپرسش 
مفهوم  نیدر حوزه ا 1است علو تیروا، از مستندات آن یکیو حداقل  قبل به آنها اشاره شد یهاقسمتکه در 

اساس  بر توانینمو  گنجدینمقاعده  نیدر ا قیمصاد نیا، گرید یعبارت به؛ است نادرست قیتطب اصل لذا، ستین
 و مسلمانان متقابل حقوق و یاجتماع ارتباطات حوزه در که یماحکا صدور به یبرهان و یاستدلل علو  

 .کرد اقدام، است مطرح غیرمسلمانان

                                                           
 رسالت از آنجا که آمده است؛ مستندات از یکبه عنوان ی، ی دیگربرخ در و است علو تیروا نیهم صرفاً  احکام یبرخ مستند.  1

 .شودینم استنادات گرید متعرضاست،  علو تیروا به استنادِ  نقدِ ، حاضر پژوهش
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ه است علو توانست یآراء به درست نیا ایآ نکهیا است تأمل قابل احکام نیا یانتقاد ِل یتحل در که یگرید نکته
ز اشکال ا یخال یرا از منظر دلل هاقیتطب نیاز ا یبرخ یدر گفتار یانصار خیاسالم را به دنبال داشته باشد؟ ش

 لیتحل مورد علو تیروا به مستند احکام از یموارد لیدر سطور ذ .(582ص، 3ج، 1415، یانصار) داندینم
 : ردیگیم قرار

 به این حدیث اشاره کرده ـ آن هم بار نیاول یمتقدم برا یصدوق به عنوان محدث خیآنگاه که ش ارث رامونیپ
ه همین و بمردگان هستند  همچون ،کفار که نموده مستدل تعبار نیا به را آن متقدم ـ یثیدر جوامع حدیادکرد تنها 

بر چه  ستیاستدلل ناتمام است و مشخص ن نیا .(334ص، 4ج، 1413، هیبابو ابن) برندینمرث دلیل ا
گاه قرآن از مشرکان  نکهی. اکندینم دییآن را تأ ،است. نه عقل و نه نقل یمبتن ینص چه بر ایاستوار است و  یاقاعده

آنها زده  ییجوقتیحق بر قدرِت  یطلبمنفعت که است یهرمربوط به م   (52/ 30 :رومکرده ) ادیبا عنوان مردگان 
 امبریپ از یتیروا ،گریگرفت. از طرف د دهیناد یحکم فقه کیانسان را در  کیزنده  نفس، بر اساس آن توانینمو 
. «نیتا لَّ مِ  اهل   توارث  یا  ل»: دقیقا حکم ارث نبردن کافر از مسلمان در آن به صراحت آمده است نقل شده که (ص)

است  شده ذکر سنت اهل کتب در هم و( 366ص، 9ج، 1407، ینی)کل عهیش یثیهم در جوامع حداین روایت 
اما در هر  ،است فیضع زین ثیحد نیا گرچه .(145ص، 9ج، 1412، یهقیب/ 125ص، 6ج، 1411، ی)نسائ

 توانینم، ارث بردن کافر از مسلماننکته دیگر آنکه در صورت  1دارد. علو تیروا به نسبت یشتریب اعتبارصورت 
 یعیحقوق طب تیبا رعا تواندیم نکهیا ضمن ؛متصور شدبر اسالم و مسلمانان  یعلو و بر مالزمت یقطع یلیدل

 در تضاد باشد. ـ او نیفارغ از د ـ انسان
پدر و مادر کافر بر فرزند مسلمان است.  یبرا تیول ثبوت عدم ،است تیروا نیا به مستند که یگرید حکم

اساسًا موجب  ،مادر کافر ایپدر  تیباور است که ول نیو بر ا کندیم یمالزمت را نف نیصراحتًا ا ییالله خو تیآ
آنان به جهت حفظ حرمت  یرارا ب تیول یعرف فهم چراکه؛ حق را از آنها ستاند نیا توانینمو  شودینم هاآنعلو 

 نیبه صرف تفاوت در د ایآباید سؤال کرد . (254-253صص ،33، ج1418، ییخو) داندیم ثابت شانحقوقو 
که  یمسلمانان به هیاسالم در خصوص توص نید انیشوایپ رهیسآیا سلب کرد؟  نیرا از والد تیحق ول توانیم

 نیوالد تیول ،نیبنابرا است؟ بوده آنان حقوق تیرعا و احترام، داشتند جز محبت مسلمانریغ نیوالد
 نیوالد یغالبًا با شفقت و محبت از سو تیول نیبه خصوص آنگاه که ا ؛شودینمکافر  موجب علو   غیرمسلمان

 یبشر زهیخداوند در فطرت و غرباید گفت این مسأله را  ،. همچنین(222ص، 1ج، 1416، یسبحاناست )همراه 
 ،نیز والدفرزند ا یاحتمال تیتبع بر بنا. لذا ستهاانسان انیم مشترک؛ لذا است ینیفوق اختالفات دو قرار داده 

  .(205ص، 4ج، 1429، یرازیشکرد )حق را از آنان سلب  نیا توانینم

                                                           
 ، همانگونه که درنیز. حدیث علو در منابع شیعه و منابع مهم اهل سنت، فاقد سند است. اسناد نقل شده در برخی منابع اهل سنت  1

 شد، از ضعف شدیدی برخوردار است.قسمت بررسی سندی گفته



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  204

 

 

 که عموم ادلهاچر؛ است اشکال دچار زین علو تیروا هب استناد باازدواج کافر با زن مسلمان  حکم تیممنوع
جواز ازدواج با معتقدان به فرق مختلف  همانگونه که ؛دللت دارد کتاب اهلمسلمان و  انینکاح بر جواز ازدواج م

صدر  طیمربوط به شرا تواندیم ،وجود دارد یدواجاز نیمنع چن رامونیپ یوجود دارد و اگر هم نصوص زین یاسالم
حق رامونیاز فقها پ یاریبس ،جهت نیبه هم .(530-529صص، 1375، یلیاردب) باشداسالم و از باب ارشاد 

است که  یحق نیهستند که چون ا یرأ نیدارد بر ا غیرمسلمان همکه هم زوجه مسلمان و  یسم مرد مسلمانالقِ 
، یزنجان یریشب) است یضرور آنان انیم عدالت تیرعا وشود آنها تفاوت قائل  انیمرد در م دینبا ،همسر دارد

جوامع و مردم مسلمان و  انیارتباطات و تعامالت م شیامروزه و پس از افزا .(7598ص، 24ج، 1419
کافران شده و  امر نه موجب علو   نیا .است گذاشته ینسبت به سابق رو به فزون زیآنها ن انیم ازدواج، غیرمسلمان

 اسالم خواهد شد. نه در مقابل موجب علو  
 غیرمسلمانان به قرآن فروش ای و نهادن اریاخت در تیممنوع، مذکور تیروا به مستند احکام از گرید یکی
 تحقق امکان و معناستیب یحکم نیچن امروزه اساساً  نکهیا اول: است یجد نقد قابل منظر سه از یرأ نیا. است
 یمنع تملک قرآن برا یبرا تیروا نیاستناد به ا نکهیهمگان است. دوم ا اریاطالعات در اخت یکه تمامچرا؛ ندارد

باشد که اگر موجب هتک حرمت و اهانت به قرآن  نیامگر آنکه منظور  ؛رسدیمبه نظر  دیبع اریبس غیرمسلمانان
و  راتتو تملک رفهمانگونه که ص ،نیبنابرا .(45ص، 2ج، 1380، یآملشود ) زیامر پره نیاز انجام ا ،شودیم

، 1ج، 1416، یزیتبرشد )کفر نخواهد  باعث علو   زیقرآن ن تملک، ستین اسالم علو  مسلمانان موجب  یبرا لیانج
 انددهیروگکه به اسالم  غیرمسلماناناز  یاریبه تجربه و مستند به آمار معلوم شده است که بس نکهیا سوم. (311ص

 گریدنسبت به  یورزشهیکه از منظر استدلل و اند ینید .است بوده قرآن یمحتوا در تدبر و مطالعه، ییپس از آشنا
 باشد آن نبالد به دیبا بلکه ؛کند یریجلوگ امر نیا از دینبا تنها نه، است برخوردار یبالتر و بهتر طیشرا از انیاد
 اسالم اثبات شود. یبر آنان روشن و برتر قتیتا حق ردیگ قرار همگان اریاخت در قرآن متن که

دارد. به ن نییبه تب ازیواضح است که ن یبه قدر قیانطباق مصاد یخطا گاه، شد انیب که یگرید احکامدر  
کافران  یموجب حقارت اسالم و برتر تواندیمبهتر بودن مرکب و لباس چگونه  ایو  ساختمانارتفاع  ،عنوان نمونه

و  یاسالم را در اوج سادگ نید، (صاسالم ) امبری. پداستیامر به وضوح پ نیا ینادرست یخیشود؟ از منظر تار
در حضور  شناختینمرا  شانیا یکه اگر کس بود یاگونهسلوک او و لباس او به  وهیش. دکرصادر  جهانتواضع به 

 نشستیمبود  یمجلس که خال یهر جا آن حضرت .افتیینم شانیا یبرا یزیمتما یهروجه ظا ،گریافراد د
در مجالس را داد؟  غیرمسلمانان ینیصدرنش تیحکم به ممنوع توانیمچگونه  پس. (112ص، 1381، طباطبایی)
، 1381، )همو نشستیم ازمندانیسفره نهم نیزم یبر رو و کردغرور و تفاخر را ممنوع  لباس (صاسالم ) امبریپ

  ؟شودیمساختمان و مرکب و لباس حاصل  چهیعلو از در مگر .(118ص
 از گاهچیه اسالم و است انسان کی حق یعبارت به .است دم یول حق   قصاص ،نیز باید گفت قصاص مورد در

اسالم است و  نید اتیحق الناس از ضرور تیرعا .است نکرده ادی مورد نیا در یانحصار صورت به مؤمن حق
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، 1415، ینجف یمرعش) گرفت دهیحق را ناد نیجز اسالم ا ینیصرفًا به جهت انتخاب د توانینم ،سبب نیبه هم
 (.302ص، 1ج

ینم یرویقاعده پ نیکه از ا رددا وجود غیرمسلمانان با مسلمانان ارتباط در یمتعدد احکام ،گرید یسو از
اقط او س نید ثیحد نیباشد با تمسک به ا ونیمد یکافر به یمسلماناگر  ای 2.قرعه و 1سوریم حکم همچون؛ کند

 کی رشدنیاج یبرا یمنع همچنین، (.114ص، 2ج، 1413، یسبزوار) کند اختآن را پرد دیو او با شودینم
 که را آنچه است واجب نکه بر مسلما چرا؛ (226ص، 3ج، 1422، ی)جواهر ندارد وجود کافر توسط مسلمان

مخدوش و  همقاعده در احکام  نیا یتسر ،نیبنابرا(. 253ص، 33ج، 1418، ییخو) رساندب انجام به رفتهیپذ
 عبارت است. نیو ناقض مفهوم ا که توسط فقها صادر شده افتی توانیم یاریاست و احکام بس ینشیگاه گز

 سنتقرآن و  بر ثیحد عرضه -5-4
کرامت انسان  تیرعا. (70/ 17: اسراءداند )یمکرامت  یانسان را به جهت آنکه انسان است دارا میکر قرآن

ک غیرمسلمان واعم از مسلمان  انگاشت  دهیرا ناد یکرامت انسان ینیبه جهت تفاوت د توانینمبوده و  دیمورد تأ
منظر  از. (178ص، 1986، اللهفضل/ 131ص، 14ج، 1384، عاشورابن/ 112ص، 8ج، 1405، یدمرتضیس)

اساسًا  (.2/ 5: )مائده است بطالن به محکوم یتین هر به، است عدالت فقدان همان که حقوق گرفتن دهیناد ،قرآن
شود  یپا به عرصه گذاشته است و اگر خود موجب شکستن کرامت انسان یکرامت انسان یاعتال و حفظ یبرا نید

ا یا الا : دیفرمایمدر ارتباط با کافران  مینقض غرض است. قرآن کر ها ِذ کنإ ِن الاَّ ه  عا مإ یم  اللاَّ و ی  نا لا اِتل   ِن یالِدَّ  یمإ فِ کقا
مإ  لا و ی  وا ِرج  وا ِإلا کارِ یمإ ِمنإ دِ کخإ ِسط  قإ ت  مإ وا وه  ر َّ با نإ تا

ا
ها  ِإناَّ ِهمإ یمإ أ ِس  ِحب َّ ی   اللاَّ قإ م   هیآ نیدر ا .(8/ 60: )ممتحنه نا یِط الإ

 هر ییابتدا حقوق تیرعا .دیفرمایم هیرا توص متخاصمریبا اهل کتاب غ دنیو عدالت ورز کردن یکیخداوند ن
، شده داده او به است انسان نکهیا جهت به که یکرامت به احترام ،نیهمچن و اشینید یباورها از فارغ یانسان

  .(400ص، 19ج، 1374، طباطبایی) را دوست دارد شگانیفرموده عدالت پ هیآ نیو خداوند در ا است عدالت
 طرف از. (256/ 2: بقره) است نید رشیعدم اجبار در پذ ،که قرآن صراحتًا از آن سخن گفته یگرید مطلب

 وردهآ دخو دیعقا اصول گذاشته و باور به آن را در شمار اماحتر یاله امبرانیپ و یآسمان انیاد به اسالم ، دینگرید
را  دهیعق یآزاد ،یمکتب ی(. وقت399ص، 1366، یقربان: .کر) 3استبه آن سفارش کرده  یمتعدد اتیو در آ

ینمکند.  تیآن را رعا ،بند باشد و در عملیپابه لوازم آن  دیبا ،داندیمشناخته و محترم  تیبه رسم گرانید یبرا

                                                           
 نیا در و است واجب است سریم که یمقدار پرداخت، کامل صورت به حق کی پرداخت توان عدم صورت در یعنی سوری. قاعده م 1

 (.127ص، 4ج، 1419، ی)بجنورد ستین مسلمان ریغ و مسلمان نیب یتفاوت قاعده
 و مسلمان انیم و شود یم استفاده آن از ،واقع به وصول یبرا هاراه تمام بودن بسته صورت در که ییعقال است یروش ،قرعه.  2
 .(221ص، 1ج، 1419، ی)بجنورد ستین یتفاوت آن در رمسلمانیغ

 .3؛ آل عمران، 136. نساء،  3
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 حوزه در چهـ  را عرصه که کرد صادر یاحکام، اما در مقابل ؛از اسالم را مجاز و محترم دانست ریغ ینید توان
 . شود یزیرآمیتحق رفتار باعثو  کند تنگ آنان برـ  یاسیس یحت و یاجتماع چه، یفرد حقوق
/ 3: عمران)آل  کرده است ادی یستگیکردار به شاکوین کتاِب  اهل از، دفعاتبه  میقرآن کر گریطرف د از

در  ریفراگ یحکم توانینمکفار  انیدر م یافراد نیچن حضور جهت به(. 62/ 2: بقره؛ 66/ 5: مائده؛ 115ـ113
 .کرد صادر آنها همه بر یریگسختو ِاعمال  آنانکرامت  و نقض احترام

ما »: منقول است که فرمود (ص) اکرم امبریپ از لا نإ ظا لا ما اِهًداأا عا ه  ، م  صا قا تا ِو انإ وإ ، أا ِتهِ کأا اقا قا طا وإ ه  فا فا ذا ِمنإ ، لَّ خا وإ أا ه  أا
س  یِر ِط یِبغا ًئا یشا  فإ ِج ، ِب نا ا حا نا أا ه  یفا قِ یج  ما الإ ةِ یوإ  ستم یمانیپ هم کافر به که یکس: (170ص، 3ج، 1420، )ابوداود «اما

 شانیا هک یزماندر روایتی دیگر،  .کرد خواهم احتجاج او هیعل امتیق روز، کند فیتکل او بر توان از شیب ای کند
را  یو نصران یهودیاحترام و مساوات در ارتباط با مسلمان و  تیرعا، فرستاد خراج یآورجمع یبرا را یشخص

و  یقاض حی)ع( در زمان خالفت خود به شر یعل اماممراجعه  .(540ص، 3ج، 1407، ینیکل) شد ادآوری
ه دلئل متقن ب نکردن ارائهبه جهت  تاً یکه نها یدر مقابل قانون و صدور رأبرابری و  یدر رفتار قاض یهمسان

، شهرآشوبابن/ 401ص، 3ج، 1385، ریاثابن) ، از دیگر شواهد استشدمنجر  زی)ع( ن یامام عل تیمحکوم
 (.105ص، 2ج، 1379

بر  یلیس یصحاب، آمد شیپ یلفظ یامشاجره یهودی کیو  (ص) امبریپاز صحابه  یکی نیاست که ب منقول
را سرزنش و بر او  شیخو یصحابآن حضرت کرد و  تیشکا )ص( امبرینزد پ یهودینواخت.  یهودیصورت 

ه شد ماریکه ب یهودی ادتیبه ع (ص) امبریپنقل شده که  خی. در تار(164ص، 4ج، 1401، یبخار) گرفتخشم 
احترام  اریاو را بس ،یفرزند حاتم طائ ،بن حاتم یعد بامالقات  در شانی(. ا359ص، 1370، یطبرس) رفتبود 

 بر بنا .(289-288صص، 1398، اسحاق ابن) نشاند شیخو یدر جا یو به نقل شیکرد و او را در کنار خو
 .ستین علو تیروا اساس بر صادره احکام دیمؤ )ع(، نیمعصوم رهیس و قرآن اتیآ، شد انیب که یشواهد

 علو تیروا به مستند احکام یعقالن، یاخالق لیتحل -5-5
عقول  لیتکمو  (596ص، 1414، یطوس) یاخالقرا اتمام مکارم  شیهدف رسالت خو (ص) اکرم امبریپ
 از یکیبه قسط و عدل را به عنوان  امیمکررًا ق زیقرآن ن اتیفرموده و آ ی( معرف30ص، 1ج، 1407، ینیکل) بشر
ک انیدر م اءیحضور انب لیدل گفت بخش  توانیم دقت یبا اندک (.25/ 57 :دیحد) استقرار داده  دیبشر مورد تأ

 عادلنهرو ازاین. است عادلنه نه و یاخالق نه، یعقالن نه، تیروا نیاز احکام صادره و مستند به ا یقابل توجه
 انسان نشیآفر کهچرا؛ است شده اعطاء او به، نیاز د یجدابشر است که  یعیحقوق طب یناقض برخ چون ،ستین

 است. یانسان تیهو یحقوق بشر از لوازم هنجار رایز ؛شناختن حقوق اوست تیبه رسم نیع، خداوند طرف از
تن آن در حکم داش ریبتوان مربوط بودن آن و تأث یمجاز است که از منظر اخالق یبه شرط یفیو تکل یحقوق ضیتبع

، لباس، چون مرکب ینقض حقوق ،نیبنابرا .(163ص، 1394، یفنائ) دادنشان  یموضوع را به روشن یاخالق
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 جشسن از فارغ ،یو به عبارت یو بشر یعیو حضانت و ... که از حقوق طب تیول، قصاص، یخصوص تیمالک
 .ستا مردود و یاخالق ریغ زین یانسان کرامت کردن مالیپا و فروکاستن. ستین عادلنه، است انسان حق، ینید

خود را برتر  نیاست د یهیـ که بد انیاد گریتوجه داد که اگر صاحبان د توانیمنکته  نیا به یاز منظر عقالن 
 انگریمسلمانان مردود و ب منظر از، گرفتندیم شیمسلمانان در پ با یرفتار نیچن ـ و به آن ملتزم هستند شمارندیم

 خطبه، البالغهنهج) نداردوجود  یاجانبه کیحق  چیه .شدیممحسوب  دهیعق لیو تحم ینید ییگراانحصار
 نیا دیبا، مورد مطالبه است انیاد گرید یسو و احترام به اسالم و مسلمانان از رشیاگر حق پذ ،نیبنابرا .(216

 یطرف . ازندیخود را از اسالم و مسلمانان طلب نما روانیبه پ یقائل شد که احترام عمل زین گرید انیاد یحق را برا
 شبهات ردبرخوردار نبوده و از قدرت استدلل و  یو فطر یفکر یکه از مبان زنندیماقدامات  نیدست به ا یمکاتب

، یمجلس: نک) داده یکرده و عالمان را بر عابدان برتر هیتوص تیبه عقالن همواره که اسالم نید .باشند بهرهیب
، ثیحد صدور فرض بر که یمفهوم همان ـ دارد یبرتر انیاد ریسا بر منظر نیا از و( 19-18ص، 2ج، 1404
 با شیخو تینه تنها در اثبات حقان یاحکام نیندارد که با تمسک به چن یلیدل ـ است تیروا حیصح مفهوم
است  یگواه روشن ،خیرا فراهم آورد. تار یزیگرنیدگاه موجبات  بلکه ؛شود روبرو ییعقال و یاخالق یهاچالش

یم هاانسانبر جان  انیو محبت و اخالق اد کندیمنفوذ  انیدر عقل آدم ینید شهیاند ژهیبه وو  شهیاند نکهیا بر
 .نبود نیا جز نید انیشوایپ رهیچنانکه س ؛شوندیم لیتا به سمت آن متما ندینش

 یر یگجهینت
 به نتایج ذیل دست یافت: ، علو تیروا ییمحتوا و یسند یهایبررس از پژوهش حاضر پس

 تیوار نیا نیز با وجود اینکه منابع اهل سنتدر  .ذکر نشده است تیروا نیا یبرا یسند ،عهیش منابع در .1
 .ندیآیمبه شمار  فیضع یهر سه از لحاظ سند است، امانقل شده  قیاز سه طر

شبهات  ییپاسخگوو توان  نیبراه یبرترو قدرت استدلل و  شهیاخبار بوده و از علو اند لیبر سب تیروا نیا .2
احکام  در دیکه بر اساس آن با یوجوب یدانسته و از آن امر ءانشا لیکه اکثر فقها آن را بر سبیحالدر ؛دهدیمخبر 

 .اندکرده استفاده، علو محقق شود رمسلمانانیروابط با غ
مصداق بر قاعده  قیتطب یبا خطا هاآناز  یاریبس شودیممعلوم  ،تیروا نیا بهمستند  صادرهآراء  ی. با بررس3

 .شودینممحقق  علو، آن احکام تیبا رعا یحت یمواجه هستند. به عبارت
انه و ارتباط محترم مکرراً  نید انیشوایپ رهیکرده و در س دیاحترام و کرامت اهل کتاب تأک تی. قرآن بر رعا4

کس ع قاً یدق ،تیروا نیاز احکام صادره و مستند به ا یکه برخیدرحال ؛با اهل کتاب گزارش شده است مانهیکر
 د.را به دنبال دار نیا

ک نیانتخاب د یبه آزاد توانینم. 5  تیرعا را آن لوازم، در مقام عمل اما ،داشت باورقرآن است  دیکه مورد تأ
 یبه آزاد یالتزام عمل عدم، است انیاد روانیپ بر عرصه کنندهتنگ و رانهیگسخت و زیرآمیتحق که ینیقوان. نکرد

 .کندیم یرا گواه نیانتخاب د
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نه عادل یعیو طب یعاد طیدر شرا یانسان و در تعامل با هر ینیهر د یاز سو یو بشر یعی. نقض حقوق طب6
 ینیطرف تعامل در ینیقوان وجود مستلزم انیاد متقابل احترام. کندیم یکرامت انسان تیحکم به رعا ،. اخالقستین

 مسلمانان یبرتر به تنهانه احکام نیا ،یخیتار منظر از. نسازد مخدوش را انیاد روانیپ کرامت و حقوق که است
.است دهیانجام یزیگرنید و نید طعن به گاه بلکه ،است نشده منجر
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 و مآخذ منابع
 .میکر  قرآن-
 ق.1406الله مرعشی نجفی، آیت کتابخانهقم:  ،سیدرضی؛ البالغهنهج -
 ق.1415، ةیالعلم دار الکتب: روتیب؛ میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح؛ عبدالله بن محمود، یآلوس. 1
 ق.1380، یفردوس انتشارات: تهران؛ یالوثق ةالعرو  شرح یف یالهد مصباحی؛ ، محمدتقیآمل. 2
 ق.1371، یالعرب التراث اءیإحدار : روتیب؛ لیالتعد و الجرح؛ بن محمد عبدالرحمان، یراز حاتم یاب ابن. 3
 ق.1385، صادردار : روتیب؛ خیالتار یف الکامل؛ ابوالحسن نیعزالد، ریاثابن. 4
 ق.1410، یاسالم انتشارات دفتر: قم، 2چ؛ یالفتاو ریلتحر  یالحاو السرائر؛ منصور بن محمد، یحل سیادر ابن .5
 ق.1413، هیعلم حوزه یاسالم انتشارات دفتر: قم، 2چ؛ هیالفق حضرهیال  من؛ یعل بن محمد، هیبابو ابن .6
 ق.1418، یهاد امام مؤسسه: قم؛ ةیالهدا ؛ـــــــــــــــــــــــــــ .7
 ق.1406، هیعلم حوزه یاسالم انتشارات دفتر: قم؛ المهذب؛ زیعبدالعز، براج ابن .8
 ق.1411، هیعلم حوزه یاسالم انتشارات دفتر: قم؛ الفقه جواهر؛ ــــــــــــــــــــ .9

 ق.1406، دیالرشدار : دمشق؛ بیالتهذ بیتقر ؛ یعل بن احمد، یعسقالن حجر ابن .10
 ق.1424، ةیالعلم الکتبدار : روتیب؛ یالبخار  حیصح شرح یالبار  فتح؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
 ق.1416، صادر دار: روتیب ؛احمد مسند؛ محمد بن احمد، حنبل ابن .12
 ش.1369، للنشر داریب دار: قم؛ مختلفه و القرآن متشابه؛ یعل بن محمد، شهرآشوب ابن .13
 ش.1379، عالمه نشر: قم؛ طالب یاب آل مناقب؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ .14
 ق.1413، الکتابدار : قم؛ نیقیال کتاب من مازاد ألسرار نیالتحص؛ یبن موس یعل، طاوس ابن .15
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