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بررسی سندی و داللی روایت علو و ارز یابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان*
میثم کهنترابی

1

چکیده
چگونگی رفتار و تعامل با غیرمسلمانان همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .این اهمیت در دوران جدید و
پس از افزایش تعامالت پیروان ادیان مختلف با یکدیگر مضاعف شده است .یکی از احادیثی که توسط محدثین فر یقین نقل
شده و مورد استناد دانشمندان و فقهای مسلمان در صدور احکامی پیرامون تعامل با غیرمسلمانان و به صورت اخص ،اهل
ا ا اا
إ ا
کتاب قرار گرفته ،روایت « ِاْل إسالم ی إعلو او ال ی إعلی علیه» است؛ عبارتی که گاه به روایت علو از آن یاد میشود .پژوهش حاضر
با هدف تبیین صحیح این روایت با بهرهگیر ی از اصول نقد و فهم حدیث ،به اعتبارسنجی سندی و بررسی داللی این روایت
پرداخته و به این نتیجه دست یافته که از نظر سندی ـ چه از طرق منقول در شیعه و چه اهل سنت ـ دارای ضعف است .افزون
بر این ،برداشت مشهور از روایت و همچنین تطبیق آن بر برخی مصادیق ،با چالشهای جدی مواجه است .بر فرض صحت
صدور ،مفهوم صحیح این روایت برتری اسالم از منظر اندیشه و استدالل نسبت به سایر ادیان است .بنابراین ،استفاده از این
روایت با هدف صدور احکامی که حقوق طبیعی و بشر ی غیرمسلمانان را نقض ،کرامتشان را مخدوش و از این طر یق
موجب برتری مسلمان را فراهم آورد ،هم با روح حاکم بر قرآن و فلسفه بعثت پیامبر اسالم (ص) متضاد است و هم از منظر
اخالقی و عقالنی توجیهناپذیر مینماید.
واژگان کلیدی :نقد حدیث ،علو ،تعامل با غیرمسلمان ،فتاوا ،حق ،کرامت.
* تاریخ ارسال1398 /12 /21 :

تار یخ پذیرش1399 /03 /24 :

(مقاله پژوهشی)

«این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره  39179دانشگاه بزرگمهر قائنات است».
 .1استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه بزرگمهر قائناتkohantorabi@buqaen.ac.ir /
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-1مقدمه
برخی احادیث منقول در منابع روایی فریقین ،مبنای صدور آراء فقهی و حقوقی بسیاری شده است .گاه برخی
از این آراء با روح حاکم بر آیات قرآن ،احادیث معتبر و سیره عملی پیشوایان دین مناسبت چندانی ندارد .ازاینرو،
بررسی سندی و محتوایی روایات فوقالذکر از اهمیت خاصی برخوردار است .از جمله این روایات که محور
ا ا اا
إ ا
پژوهش حاضر قرار گرفته ،روایت « ِاْل إسالم ای إعلو او ل ی إعلی علیه» (ابن بابو یه ،1413 ،ج ،4ص )334است.
مفهوم این روایت آن است که اسالم علو دارد و بالتر از اسالم علوی نیست .از آنجا که این روایت مورد استناد
فقها قرار گرفته ،احکام گوناگونی توسط آنها صادر شده که بر اساس آن حکم ،علو غیرمسلمان مورد پیشگیری و
یا مقابله قرار گرفته است .به عبارتی ،شرایط و احکام را باید به گونهای تنظیم کرد که مسلمان همواره بالتر و بلندتر
از کفار قرار گیرد (نجفی ،1404 ،ج ،21ص )285و نباید کافری را بر یک مسلمان موکل کرد (ر.ک:
ابنشهرآشوب ،1369 ،ج ،2ص .)212اعمال این قاعده در مصادیق متعددی موجب صدور فتاوایی شده است
که در این پژوهش به آنها اشاره خواهد شد.
مسأله اساسی پژوهش حاضر بررسی سندی و محتوایی این روایت است .همچنین ،به مهمترین کاربردهای
ً
این روایت در استنادات فقیهان نیز پرداخته میشود و بدین سؤال پاسخ داده خواهد شد که اساسا این روایت بر
فرض اعتبار سندی ،بر سبیل اخبار است یا انشاء؟ و مدلول حقیقی آن چیست؟ لزم به ذکر است که پژوهش
پیشرو حدیث مذکور را در منابع اهل سنت نیز واکاوی نموده است .از آنجا که از طرفی ،فتاوای مستند به این
روایت از گوناگونی و فراوانی برخوردار بوده و از طرف دیگر ،این فتواها گاه شبهاتی را پدید آورده است ،انجام این
پژوهش لزم و ضروری مینماید.
پس از تتبع نگارنده ،پژوهشی مستقل و مستوفی که به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد .برخی از فقها در
خالل مباحث فقهی مستند به این روایت نکاتی را متذکر شدهاند که در این پژوهش نیز اشارتی بدان خواهد رفت،
لکن اثری که هم از منظر درایة الحدیث و هم فقه الحدیث این روایت را مورد بررسی قرار داده باشد به رشته تحریر
در نیامده است .البته ،پیرامون قاعده نفی سلطه و یا نفی سبیل که متخذ از آیه  141سوره نساء است مقالتی نگاشته
ً
و در خالل آنها و صرفا به جهت ارائه شواهدی دال بر قاعده نفی سلطه به این روایت اشاره شده است لکن در آنها،
این روایت به جهت سندی و دللی مورد نقد قرار نگرفته است؛ از جمله این مقالت میتوان به مقاله «قاعده نفی
سبیل از منظر فریقین» نوشته محمد رحمانی؛ «قاعده نفی سلطه» تألیف علی ضیاء بخش و «قاعده نفی سلطه و
مستندات آن» نوشته اسماعیل نساجی زواره اشاره نمود.

 -2ناقالن روایت
در این قسمت به معرفی راو یان و کتب روایی که این روایت را نقل کردهاند پرداخته میشود:
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 -1-2منابع شیعه
قدیمیترین منبع شیعی که این روایت در آن نقل شده ،کتاب «من ل یحضره الفقیه» است .شیخ صدوق در
إ ا
کتاب «الفرائض و المیراث» و ذیل باب «میراث اهل الملل» روایت را اینگونه نقل کرده استِ « :اْل إسالم ای إعلو او
ا ا
ا ا اا
إ َّ
إ ا إ ا ا إ
ل ی إعلی علیه او الکفار ِب امن ِزل ِة ال ام إوتی ل ایحجبون او ل ای ِرثون» (ابن بابو یه ،1413 ،ج ،4ص .)334بخش دوم
ا ا
إ َّ
ا
إ ا إ ا ا إ
روایت یعنی عبارت « او الکفار ِب امن ِزل ِة ال ام إوتی ل ایحجبون او ل ای ِرثون» توضیح خود صدوق است که در مقام تعلیل
حکمی که خود از این حدیث استخراج کرده و آن عدم ارث بردن اهل کتاب از مسلمانان است نقل کرده است.
ازاینرو ،در منابع متأخر برخی محدثان این عبارت را جزئی از حدیث دانسته و نقل کردهاند (حر عاملی،1409 ،
ج ،26ص .)125با تطبیق متن این روایت در کتاب صدوق با دیگر کتب حدیثی شیعه ـ مانند مناقب و متشابه
القرآن که در ادامه بدانها ارجاع داده شده ـ معلوم میشود که عبارت دوم سخن شیخ صدوق است که در مقام
بیان علت برای مخاطبان خو یش ارائه شده است.
این روایت در دیگر کتب اربعه ذکر نشده ،لکن شیخ طوسی در دو کتاب غیر حدیثی خود و در خالل بحثی
فقهی ،همچون صدوق بدون ذکر سند ،این روایت را به پیامبر (ص) منتسب نموده و مستند استدلل خو یش قرار
داده است (طوسی ،1414 ،ج ،4ص 24و  ،1387ج ،3ص .)343اینکه شیخ طوسی این روایت را در کتب
حدیثی خو یش نقل نکرده ،اما در دو کتاب مهم خود یعنی «الخالف» و «المبسوط» بدان پرداخته مطلبی قابل
تأمل است .ازاینرو ،آنچه در نگاه اول به ذهن میرسد اینکه به جهت تطبیقی بودن این دو کتاب با فقه اهل سنت،
ً
احتمال وی نگاهی به منابع اهل سنت داشته که این دو روایت را نقل کردهاند .شاهد این ادعا گفتاری است که او
در کتاب خالف ارائه نموده و مدعی شده که این روایت مورد اجماع اهل سنت است (همو ،1414 ،ج،6
ص .)419ابن شهر آشوب نیز در دو کتاب «متشابه القرآن و مختلفه» (ابن شهرآشوب ،1369 ،ج ،2ص )212و
«مناقب آل ابی طالب» (همو ،1379 ،ج ،3ص )241بدون ذکر سند این روایت را نقل کرده است.
جز آنچه گفته شد ،در منابع حدیثی متقدم و حتی پس از آن ،این روایت ذکر نشده و آنچه که در کتب روایی
ً
پس از «من لیحضره الفقیه» آمده ،بهو یژه در جوامع حدیثی متأخر ،عینا از نقل شیخ صدوق اقتباس شده است.
به عبارتی شیخ صدوق در نقل این روایت آن هم بدون ذکر سند ،تفرد دارد؛ گرچه این روایت در کتب فقهی متقدم
و متأخر به دفعات مورد استفاده و استناد فقیهان قرار گرفته است.

-2-2منابع اهل سنت

ا ا
إ ا
بخاری در کتاب صحیح ،این روایت را اینگونه ذکر کرده استِ « :اْل إسالم ای إعلو او ل ی إعلی» (بخاری،1401 ،

ج ،2ص .)96وی برای این روایت سندی نقل نکرده است .عالوه بر بخاری ،این روایت با ذکر سند از سه طریق
در کتب اهل سنت ذکر شده است:
 .1طریق اول از عائذ بن عمر روایت شده است:
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إ ا َّ
إ
َّ
َّ
ا إ
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ا
ا إ
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ا َّ ا ا ا
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ِ
ِ
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حش ارج حدث ِنی أ ِبی ع إن اجدی ع إن ع ِائ ِذ إبن ع إمرو الم از ِنی عن الن ِبی اصلی الله علی ِه او اسل ام قالِ :اْل إسالم ای إعلو او ل
ِ
ِ
ا
ی إعلی» (دار قطنی ،1417 ،ج ،3صص.)177-176
 .2طریق دوم از عمر بن خطاب روایت شده است:
إ
إ
ا َّ ا ا إ ا ا إ ا ا ا
ا َّ ا ا ا َّ إ إا
ا
َّ إ
ا َّ ا ا ا
ا
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اِ
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ا
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إ
ا
ا
ِبح ِدی ِث الضب .. ...فقال ارسول الل ِه صلی الله علی ِه و سلم الحمد ِلل ِه ال ِذی هداک ِإلی هذا الدین ال ِذی یعلو و ل
ِ
ا اا
ی إعلی علی ِه» (طبرانی ،1404 ،ج ،2صص)65-64
 .3طریق سوم از معاذ نقل شده است:
ا إ ا إ َّ
ا إ اإ إ ا ا
إ
«ثنا إسماعیل بن عیسی ،قال :ثنا خالی عمران بن أبان ،قال :ثنا شعبة عن عم ِرو بن أ ِبی حکیم عن عب ِد الل ِه بن
َّ ِ
ا
ا ا
ِ َّ ا َّ َّ
ا ا ا ا
ُّ
ا
ا ا
الله اع الیه او اسلم:ا
ب ارید اة ع إن ای إحیی إبن ای إعم ار ع إن أ ِبی األ إس او ِد الد اؤ ِلی ع إن م اع ِاذ إبن اج ابل ،قال :قال ارسول الل ِه صلی
ِ
ِ
ِ
ا اا
« ِاْلی امان ای إعلو اول ی إعلی علی ِه» (واسطی ،1406 ،ص.)155

 -3بررسی سندی
پس از نقل روایت ،بررسی سندی این روایت در منابع شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار میگیرد:

 -1-3منابع شیعه
همانگونه که گفته شد ،این روایت فاقد سند ولی مشهور و معروف است (بجنوردی ،1419 ،ج ،1ص.)190
شیخ صدوق به عنوان اولین محدثی که این روایت را در کتاب خو یش ذکر کرده برای آن سندی ارائه نداده است.
ازاینرو ،از منظر درایة الحدیث ،این روایت مرسل و در زمره روایات ضعیف قرار میگیرد .این در حالی است که
اکثر فقها این روایت را صحیح تلقی کردهاند .حتی برخی فقهای متقدم از واژه «أصح» برای آن استفاده کردهاند
(ابن براج ،1406 ،ج ،1ص )395و بر پذیرش آن ادعای اجماع کردهاند (همو ،1411 ،ص .)51فقهای بزرگی
چون شیخ انصاری نیز این روایت مرسل را پذیرفته و معتقدند که عمل اصحاب و شهرت فتوایی مستند به این
روایت جابر ضعف سندی آن است (انصاری ،1411 ،ج ،2ص .)100امام خمینی (ره) نیز که از طرفداران مراسیل
صدوق است (ربانی ،1380 ،ص ،)177میگو ید :این روایت نبوی مشهور است و اشکالی در اعتماد به آن وجود
ندارد؛ چرا که میان فریقین به سبب شهادت نشانهها به شهرت رسیده است و شیخ صدوق نیز به صورت جزمی
آن را به پیامبر نسبت داده و ازاینرو ،در زمره مراسل معتبره است (خمینی ،1421 ،ج ،2ص .)628اشاره ایشان به
این عقیده است که هرگاه صدوق به صورت جزمی روایتی را به معصوم نسبت دهد ،به جهت اینکه صدوق در
مقدمه به حجیت روایات خود گواهی داده (ابن بابو یه ،1413 ،ج ،1ص ،)3چنین روایاتی هم چون مسانید تلقی
شده و اعتبار دارد (حجت ،1386 ،ص .)102در مقابل ،آیتالله خو یی میگو ید :خبر دادن شیخ صدوق از

بررسی سندی و داللی روایت علو و ارز یابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان /میثم کهنترابی 197

صحت و حجیت روایاتش خبر دادن از دیدگاه و نظر شخصی اوست و برای دیگران اعتبار ندارد (خو یی،1417 ،
ج ،5ص)90؛ چراکه به باور او ممکن است عمل اصحاب به دلیل قرائن و اماراتی باشد که در اختیار آن فقیه بوده
و باعث شده وی به صحت حدیث علم پیدا کرده باشد و دیگر نیازی به دقت در سند حدیث نداشته است .معتبر
دانستن این قرائن و امارات برای فقهای دیگری که آن را در اختیار ندارند بیمعناست و نمیتوان اجتهاد یک فقیه را
منبع قرار داد (خو یی ،1418 ،ج ،2ص .)431عدم حجیت این مرسله صدوق را برخی دیگر از فقها نیز یادآوری
کردهاند (تبریزی ،1416 ،ج ،1ص.)310

 -2-3منابع اهل سنت
روایت منقول در بخاری به جهت اینکه فاقد سند است ،در طبقهبندی حدیثی اهل سنت معلق به شمار آمده
و ضعیف است .شارحان و محدثین پس از بخاری پیرامون این روایت احتمالتی را طرح کردهاند به و یژه آنکه
ً
گفته شده بخاری گو ینده این حدیث را مشخص نکرده و احتمال به جهت آنکه جمله قبل از این روایت پیرامون
ابن عباس است ،این روایت نیز سخن ابن عباس بوده است (عینی ،1418 ،ج ،8ص)169؛ اما ابن حجر میگو ید
من نیز گمان کردم که این حدیثی موقوف است که ابن عباس گو ینده آن است ،اما پس از تتبع و جستجوی فراوان
این عبارت را در میان سخنان منقول از او نیافتم (ابن حجر ،1424 ،ج ،3ص.)175
اما پیرامون طریق اول از سلسه اسناد فوق الذکر ،حشرج بن عبدالله و پدرش عبدالله به حشرج از منظر
رجالیون بزرگ اهل سنت شناخته شده نیستند و مجهول به شمار میآیند (ابن ابی حاتم ،1217 ،ج ،2ص/296
زیعلی ،1415 ،ج ،3ص )213که از زمره اسباب ضعف سند بهشمار میآید.
در طریق دوم وجود محمد بن علی بن الولید البصری که وی را «منکر الحدیث» (نوری ،1412 ،ج،3
ص )101دانستهاند موجب ضعف سند است و برخی به طور کلی این حدیث را نادرست شمردهاند (ذهبی،
 ،1382ج ،3ص .)651اما در طریق سوم عمران بن ابان که همان ابو موسی طحان الواسطی است در میان
رجالیون «ضعیف» ترجمه شده (ابنحجر ،1406 ،ج ،1ص )428و موجب ضعف سند روایت شده است.
از سویی به جهت آنکه وجود حداقل یک راوی ضعیف در سلسه سند ،به ضعف در سند میانجامد (نووی،
 ،1427ج ،19ص )414و وافی به مقصود ما در بررسی سندی است و از طرف دیگر ،به سبب اینکه کالم اطاله
پیدا نکند ،از بررسی رجالی دیگر روات در طرق سه گانه فوق پرهیز شده است.
ً
لزم به ذکر است که در برخی منابع غالبا تفسیری و ذیل آیه  141سوره نساء و در تفسیر قاعده «نفی سبیل»،
برخی مفسرین به این عبارت استناد کرده و آن را سخن ابن مسعود دانستهاند .آوردهاند که چون مسلمانان در جنگ
بدر پیروز شدند ابن مسعود در میان کشتههای مشرکان میگردید .چشمش به ابوجهل افتاد در حالی که آخرین
نفسهای خود را میکشید .ابن مسعود در روی سینه او قرار گرفت .هنگامی که ابوجهل او را دید ،به وی گفت:
ا ا اا
إ ا
ای چوپان ناچیز بر جایگاه بلندی قرار گرفتهای .ابن مسعود گفتِ « :اْل إسالم ای إعلو او ل ی إعلی علیه» (فخررازی،
 ،1420ج ،32ص /24آلوسی ،1415 ،ج ،30ص /187مکارم شیرازی ،1386 ،ج ،27ص .)171اینکه ابن
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مسعود به هنگام استفاده از این عبارت ،آن را به پیامبر (ص) منتسب نکرده و مفسران نیز به جهت رعایت احتیاط
در نقل حدیث ،آن را به ابن مسعود و نه پیامبر منتسب دانستهاند ،موجب تشتت روایت از منظر ناقل آن شده که
خود ضعفی برای این حدیث به شمار میآید.

 -4اهم فتاوای مستند به روایت علو
به منظور ارائه تحلیل انتقادی دقیقتر نسبت به دللت این روایت ،در ادامه به مهمترین این آراء و فتاوای فقیهان
فریقین پیرامون تعامل با غیرمسلمانان که متخذ از روایت مذکور است ،بدون اینکه در مورد آن تحلیلی ارائه شود،
اشاره میشود .در بحث محتوایی و دللی به مناسبت به تحلیل این موارد نیز پرداخته میشود.

-1-4ارث نبردن کافر از مسلمان

ً
شیخ صدوق در «من لیحضره الفقیه» چنین حکمی داده و اساسا این روایت را برای اولین بار به جهت ارائه

مستند فتوای خو یش مبنی بر عدم ارثبری کافر از مسلمان همانجا نقل کرده است .در تعلیل این روایت نیز گفته
است چون کافر ،تلقی به مرده میشود ارث نمیبرد ـ البته مستندات دیگری نیز وجود دارد که خارج از بحث
پژوهش حاضر است ـ (ابن بابو یه ،1413 ،ج ،4ص )334که همین جمله توضیحی در آثار متأخر گاه بخشی از
روایت محسوب شده است .فقهای شیعه حکم به عدم ارث بردن کافر از مسلمان و ارث بردن مسلمان از کافر
دادهاند (ابن ادریس حلی ،1410 ،ج ،3ص )266و در میان فقها اختالفی پیرامون این رأی وجود ندارد (طبرسی،
 ،1410ج ،2ص .)12بر این حکم ،حتی از زمان شیخ طوسی ادعای اجماع شده است (جزائری ،1416 ،ج،6
ص .)289برخالف امامیه ،فقهای مذاهب اربعه معتقدند که کافر از مسلمان و همچنین مسلمان از کافر ارث
نمیبرد (حلی ،1982 ،ص .)515استناد مذاهب اربعه به روایتی از پیامبر (ص) است که منابع حدیثی فریقین
َّ
آن را نقل کردهاند« :ل ای ات ا
وارث اهل ِمل اتین» (نسائی ،1411 ،ج ،4ص /82ابن حنبل ،1416 ،ج ،2ص /178شریف
مرتضی ،1417 ،ص /433ابنبابو یه ،1418 ،ص .)342همچنین از امام صادق (ع) نیز همین عبارت روایت شده
است (طوسی ،1400 ،ص )666گرچه برخی از فقهای شیعه ضمن پذیرش این روایت ،استثنائی بر آن زدهاند به
این معنا که اهالی ادیان از یکدیگر ارث نمیبرند مگر مسلمان که از کافر ارث میبرد (حرعاملی ،1412 ،ج،8
ص )282به این استناد که چون مسلمان نسبت به کافر باید از علو برخوردار باشد ،لذا مسلمان از کافر ارث می
برد .به عبارتی علو مسلمان آنگاه معنا پیدا میکند که کافر از مسلمان ارث نبرد ،ولی عکس آن صادق باشد .اگر
چنین نباشد ،موجب ذلت اسالم است (مجلسی ،1406 ،ج ،11ص.)381

 -2-4عدم استقرار والیت و حضانت یک مسلمان برای کافر
یکی دیگر از آراء مستند به این روایت آن است که کافر نمیتواند بر مسلمان ولیت داشته باشد .در اینجا مراد
از ولیت همان سرپرستی است که برای شوهر و پدر و مانند آن وجود دارد .بنابراین ،اگر پدر و یا مادر کافر باشند
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و فرزند مسلمان باشد و یا به مسلمانی توصیف شود ،نمیتوانند کفالت فرزند را برعهده داشتهباشد .مانند اینکه
مادر کافر باشد یا کافر شود در این صورت حضانتی بر فرزندش نخواهد داشت؛ چراکه در این صورت یک کافر
بر یک مسلمان علو خواهد داشت (نجفی ،1404 ،ج ،37ص .)294همچنین ،اگر پدر یا جد یا هر کسی که
برای ازدواج به اذن او نیاز است ،کافر و دختر مسلمان باشد ،بنا بر این روایت ،دیگر آن شخص بر دختر ولیت
نخواهد داشت و نیازی به اذن او نیست؛ این امری اجماعی است (جزائری ،1416 ،ج ،6ص .)289همینگونه
است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر ممنوع است؛ چرا که در ازدواج ،سرپرستی با مرد است و در این صورت،
موجب علو کافر بر مسلمان میشود (حلی ،1388 ،ص .)659همچنین اگر مرد مسلمان باشد و از این دین خارج
شود ،نکاح فسخ میشود (عاملی ،1414 ،ج ،13ص .)45به سبب علو کافر بر مسلمان است که اغلب فقها،
تزو یج دو مسلمان را به وکالت یک کافر ـ یعنی کافر به وکالت از یک مسلمان او را به تزو یج مسلمان دیگری
درآورد ـ ممنوع دانستهاند (حلی ،1413 ،ج ،6ص .)22حتی برخی بر این باورند اگر مرد مسلمان ،زنی از اهل
کتاب را به عقد خود درآورد و نداند که این زن ،زوجه یک اهل کتاب است و سپس متوجه شود ،در این صورت
آن زن همسر همان مسلمان است و عقدش با اهل کتاب باطل میشود؛ چرا که در صورت عکس ،علو متوجه
کافر خواهد شد (شیرازی ،1419 ،ص.)197

 -3-4ممنوعیت قضاوت میان مسلمانان و اداره امور اجرایی آنها
از آنجایی که قضاوت و صدور حکم میان طرفین دعوا مستوجب علو و برتری قاضی بر طرفین است ،ازاین
رو ،اگر مقام قضاوت میان مسلمانان را کافری برعهده گیرد ،به علو وی میانجامد و در نتیجه ،قضاوتاش ممنوع
میشود (نجفی ،1404 ،ج ،40ص /13گلپایگانی ،1413 ،ج ،1ص  /22موسوی اردبیلی ،1423 ،ج ،1ص.)23
در ارتباط با مدیریت امور اجرایی جامعه اسالمی نیز همین گونه است؛ کافر نمیتواند مجری و مدبر امور
مسلمانان باشد .چگونه میتوان انتظار داشت و متوقع بود کسی که معتقد به اسالم نیست مجری احکام اسالمی
و مدیر شئون مسلمانان بر اساس موازین اسالم باشد .تحقق این موضوع به معنای عدم کفایت مسلمانان به معنای
اعم است؛ چراکه سپردن چنین مسئولیتی به کافر ،به مفهوم ناتوانی مسلمانان در تدبیر امور خودشان است
(منتظری ،1409 ،ج ،2ص.)149

-4-4ممنوعیت برتر ی کافر در ساختمان ،لباس و مرکب
یکی از پرتکرارترین احکام که در بسیاری از منابع فقهی بدان پرداخته شده و مستند به این حدیث بوده،
ممنوعیت بلندتر ساختن خانه برای کافر است .اگر کافر اهل کتاب ،زمینی داشته باشد و قصد بنای ساختمانی
کند ،جایز نیست که خانهاش مرتفعتر از خانه مسلمانان باشد؛ این حکم در میان فقهای شیعه اجماعی است (ابن
براج ،1411 ،ص .)51حتی گفته شده اگر ارتفاع خانه کافر مساوی با خانه مسلمانان باشد ،باید آن را کوتاهتر کند
(ابن ادریس حلی ،1410 ،ج ،1ص)476؛ چرا که اگر مجوزی به آنها داده شود که خانهشان مساوی با مسلمانان
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باشد ،علو اسالم محقق نمیشود (حلی ،1413 ،ج ،4ص .)444البته برخی معتقدند که مساوات در ارتفاع منعی
ندارد ،لذا در عدم علو اجماع و در مساوات اختالف نظر وجود دارد (صیمری ،1420 ،ج ،1ص .)534فقهای
اهل سنت هم بر این باورند؛ گروهی از آنها حتی حکم دادهاند که ارتفاع خانه کفار از هیچ خانهای از مسلمانان
در تمامی بالد مسلمین بلندتر نباشد (نووی ،1427 ،ج ،19ص )412درحالیکه فقهای شیعه قصر ارتفاع را در
مقایسه با همان محلهای که کافر در آن سکونت دارد کافی میدانند (ابن ادریس حلی ،1410 ،ج ،1ص.)477
حتی در آرای برخی فقهاء شیعه و اهل سنت این دیدگاه بازتاب یافته که مرکب و لباس آنها نیز نباید برتر و حتی
مساوی لباس مسلمانان باشد و ضرورت دارد مرکب و لباسی پستتر از مسلمانان را مورد استفاده قرار دهند تا از
این منظر نیز برتری بر مسلمانان نداشته باشند (حلی ،1388 ،ج ،9ص /345ابن قدامه ،1403 ،ج ،10ص.)618
عالوه بر موارد فوق ،احکام متعدد دیگری نیز توسط برخی فقهاء صادر شده که مستند به این روایت است که از
ذکر همه آنها پرهیز و به مواردی چند به صورت فهرست وار بسنده میشود:
 .1فروختن و در اختیار قرار دادن قرآن به غیرمسلمانان جایز نیست چون ممکن است موجب علو آنها شود
(قمی ،1429 ،ج ،2ص)293؛  .2کافر برای باز پسگیری مال خود از مسلمان نمیتواند از قوه قهریه و اجبار
استفاده کند (نجفی ،1404 ،ج ،37ص)294؛  .3نباید اجازه داد در بالد مسلمانان کلیسا و کنیسه و  ...احداث
شود (نووی ،1427 ،ج ،19ص)413؛  .4نباید کافران در صدر مجالس بنشینند (ابنقدامه ،1403 ،ج،10
ً
ص /618حلی ،1412 ،ج ،15ص)108؛  .5نباید به کفار سالم کرد و اگر آنها سالم کردند ،صرفا به «علیک»
بسنده شود؛  .6اگر آنها در راهی مالقات شدند ،باید به اضطرابشان افکند تا راه برایشان تنگ شود (نووی،1427 ،
ج ،19ص)414؛  .7در صورت شراکت ذمی و مسلمان ،چنانچه شری ِک کافر سهم خود را بفروشد ،مسلمان حق

اخذ به شفعه دارد؛ ولی اگر مسلمان حصهاش را بفروشد ،کافر حق ندارد اخذ به شفعه کند (محمدی،1376 ،
ا
ج ،1ص)422؛  .8در دادگاه ،قسامه کافر پذیرفته نیست (بجنوردی ،1419 ،ج ،1ص)291؛  .9مسلمان به جهت
کشتن کافر قصاص نمیشود (مرعشی نجفی ،1415 ،ج ،1ص.)302

 -5بررسی محتوایی
فارغ از بررسی سندی این روایت که در سطور قبل به آن پرداخته شد ،هر روایتی را میباید از منظر فقه الحدیثی
و محتوایی نیز بررسی نمود تا ارزیابی دقیقتری مبتنی بر تحلیل انتقادی صورت پذیرد .بحث محتوایی حدیث
مذکور در چند بخش قابل طرح است:

 -1-5اخبار ی یا انشائی بودن حدیث
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد و حتی برخی از اختالفات پیرامون مفهومشناسی حدیث را پدید آورده
این است که آیا این حدیث بر سبیل اخبار است یا انشاء؟ آنچه در نگاه اول از عبارت برداشت میشودِ ،اخباری
بودن آن است؛ به این معنا که گو ینده ،قصد بیان خبری داشته و آن خبر این است که اسالم برتر است و دیگر ادیان
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نسبت به اسالم برتری ندارند .به عبارتی ،اسالم علو ذاتی دارد (منتظری1415 ،؛ ج ،1ص )489و این حدیث خبر
از یک امر تکو ینی میدهد.
در مقابل ،اکثر فقها این عبارت را انشائی دانستهاند؛ چنانکه گاه یک جمله گرچه از لحاظ ادبی ،خبری است
ً
لکن مراد انشائی دارد همچون عبارت الطالق امرتان( بقره )229 /2 :که منظور آن صرفا بیان خبر نیست؛
بلکه مقصود آن است که طالق باید دوبار باشد و طالق سوم موجب حرمت خواهد شد .به همین سبب ،گفته
شده که در حدیث مورد بحث ،علو تکو ینی مد نظر نیست؛ بلکه اراده تشریعی خداوند مقصود است (مازندرانی،
 ،1425ج ،1ص )246به عبارت دیگر ،تشریع احکام نباید به گونهای باشد که موجب علو دیگر ادیان بر اسالم
شود و فقها نباید حکمی بدهند که موجب وهن و پستی اسالم و مسلمانان در مقابل دیگر ادیان شود .به تعبیر
دیگر ،حدیث را اینگونه باید ترجمه کرد و فهمید :اسالم باید برتر باشد و نباید بر اسالم برتری وجود داشته باشد
(حسینی تبریزی ،1426 ،صص .)121-120از آنجایی که اسالم عبارت است از مجموعه احکام و قوانین،
بنابراین وقتی گفته میشود اسالم علو دارد ،یعنی در تمامی اموری که میان مسلمانان و کفار برقرار میشود ،از
عقود ،ایقاعات ،ولیات ،معاهدات ،پیمانها ،ازدواجها و  ...در تمام این مسائل ـ اعم از روابط فردی و اجتماعیـ
کفار نباید بر مسلمانان علو و سلطه داشته باشند؛ حکمی نیز که موجب و سلطنت کافر بر مسلم شود ،باطل بوده
و اعتبار حقوقی ندارد (بجنوردی ،1419 ،ج ،1ص .)355این دیدگاه نیز وجود دارد که مراد ارشاد به علو بوده
است؛ یعنی از آنجا که اسالم علو ذاتی دارد ،لذا مسلمانان کاری کنند و به گونهای رفتار نمایند که عمل و
رفتارهایشان موجب برتری عملی اسالم بر سایر ادیان شود (مصطفوی ،1421 ،ص.)294

 -2-5مراد از علو اسالم
در اینجا مفهوم صحیح «علو» ،به واکاوی نیاز دارد؛ اینکه مراد از علو اسالم چیست ،تأثیر بسزایی در فهم
روایت و حتی آراء فقهی مستند به آن دارد .به صورت کلی مفاهیم ذیل ،پیرامون مقصود از «علو» در این روایت
مطرح شده است:
 .1اتقان احکام اصلی و فرعی آن
 .2منسوخ شدن دیگر ادیان و منسوخ نشدن اسالم
 .3ظهور اسالم و استیالی مسلمانان در سراسر جهان
 .4علو معنوی در آخرت (سبزواری ،1413 ،ج ،2صص.)114-113
ً
خو یی پس از ذکر موارد فوق ،مقصود از علو را اینگونه تشریح میکند« :مراد از علو این است که اسالم نهایتا
بر دیگر ادیان غلبه خواهد کرد و یا ممکن است مراد این باشد که اسالم از دیگر ادیان شریفتر است؛ یا امکان
دارد مقصود ،برتری احتجاج و استحکام براهین اسالم در مقابل دیگر ادیان باشد؛ چرا که حقیقت اسالم مستند
به حجج و براهین واضح است به گونهای که هر عاقل ممیزی حتی کودکان آن را درک میکنند و این امر با نگاهی
به آیات قرآن و کیفیت استدلل خداوند در موضوعات مختلفی چون مبدأ و معاد و غیره روشن میشود؛ بهگونهای
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که آن استدللها بدون نیاز به مقدمات بعید ،قابل ادراک است؛ درحالیکه در سایر ادیان یا استدللی وجود ندارد
و یا گاه به قدری ضعیف است که به خوابهای پریشان شباهت دارد» (خو یی ،1417 ،ج ،1ص .)752پس بدین
معنا نیست که مسلمانان بر غیرمسلمانان برتری دارند (همو ،1413 ،ج ،37ص .)200چنانکه به وضوح در طول
تاریخ دیدهایم در اکثر اوقات علوی برای مسلمانان نبوده و کم نبوده ادواری که مسلمانان تحت سیطره
غیرمسلمانان قرار داشتهاند (همو ،1414 ،ج ،3ص .)349این مفهوم را دانشمندان دیگری نیز پذیرفته و نقل
کردهاند (قمی ،1426 ،ج ،9ص /5خمینی ،1421 ،ج ،2ص .)726بنا بر این دیدگاه ،دین اسالم به جهت
استحکام ارکان و براهین قوی و فقدان شبهاتی که دارد ،قادر است در مقام استدلل بر مخالفان و غیرمسلمانان
برتری پیدا کند و موجب کرامت اجتماعی دین و عرضه آن بر جوامع بشری شود (ابن طاووس ،1413 ،ص.)12
چنانکه آمد ،برخی این روایت و علو موجود در آن را در زمره پیشبینیها از آینده دانسته و معتقدند که این
حدیث در مقام اخبار از علو اسالم در آینده است و بیان میکند که اسالم و احکام آن در اقطار جهان منتشر می
شود (لنکرانی ،1416 ،ص.)237
با عنایت به این مفهوم از «علو» ،نمیتوان احکام فقهی که در قسمت قبل ذکر شد را استنتاج کرد؛ چراکه
ً
اساسا مقصود از روایت ـ بر فرض صحت صدورـ انشاء یک قاعده برای بهکارگیری آن در صدور آراء فقهی در
ارتباط با غیرمسلمانان نبوده است.
لزم به ذکر است برخی فقها بر این باور هستند که حتی اگر قصد بر این باشد که علو در صدور احکام لحاظ
شود ،باید دانست که این روایت نمیتواند منشأ یک حکم شرعی اولیه و یا ثانو یه باشد؛ بلکه مراد اهمیتی است
که برای رعایت مصلحت مردم و جامعه اسالمی در تنظیم مقررات و در مسیر قانونگذاری میبایست مد نظر قرار
گیرد به گونهای که موجب رشد و پیشرفت جامعه شود (سبحانی ،1418 ،ج ،1ص.)269

 -3-5بررسی محتوایی تطبیق مصادیق فقهی بر روایت علو
با عنایت به اینکه مراد از علو ،برتری اندیشه اسالم در میدان حجتآوری و استدلل بر دیگر مکاتب است،
این پرسش مطرح میشود که آیا آنچه فقها در تطبیق مصادیق بر این مفهوم انجام دادهاند صحیح است؟ به این
ً
پرسش یک پاسخ اجمالی میتوان داد و آن اینکه با توجه به مفهومی که از علو مطرح شد Tاساسا آراء صادرهای
که در قسمتهای قبل به آنها اشاره شد و حداقل یکی از مستندات آن ،روایت علو است 1در حوزه این مفهوم
نیست ،لذا اصل تطبیق نادرست است؛ به عبارتی دیگر ،این مصادیق در این قاعده نمیگنجد و نمیتوان بر اساس
علو استدللی و برهانی به صدور احکامی که در حوزه ارتباطات اجتماعی و حقوق متقابل مسلمانان و
غیرمسلمانان مطرح است ،اقدام کرد.
ً
 .1مستند برخی احکام صرفا همین روایت علو است و در برخی دیگر ،به عنوان یکی از مستندات آمده است؛ از آنجا که رسالت
استناد به روایت علو است ،متعرض دیگر استنادات نمیشود.
نقد
پژوهش حاضرِ ،
ِ
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نکته دیگری که در تحلیل انتقادی این احکام قابل تأمل است اینکه آیا این آراء به درستی توانسته است علو
ِ
اسالم را به دنبال داشته باشد؟ شیخ انصاری در گفتاری برخی از این تطبیقها را از منظر دللی خالی از اشکال
نمیداند (انصاری ،1415 ،ج ،3ص .)582در سطور ذیل مواردی از احکام مستند به روایت علو مورد تحلیل
قرار میگیرد:
پیرامون ارث آنگاه که شیخ صدوق به عنوان محدثی متقدم برای اولین بار به این حدیث اشاره کرده ـ آن هم
تنها یادکرد در جوامع حدیثی متقدم ـ آن را به این عبارت مستدل نموده که کفار ،همچون مردگان هستند و به همین
دلیل ارث نمیبرند (ابن بابو یه ،1413 ،ج ،4ص .)334این استدلل ناتمام است و مشخص نیست بر چه
قاعدهای استوار است و یا بر چه نصی مبتنی است .نه عقل و نه نقل ،آن را تأیید نمیکند .اینکه گاه قرآن از مشرکان
قدرت حقیقتجو یی آنها زده
با عنوان مردگان یاد کرده (روم )52 /30 :مربوط به مهری است که منفعتطلبی بر ِ

و نمیتوان بر اساس آن ،نفس زنده یک انسان را در یک حکم فقهی نادیده گرفت .از طرف دیگر ،روایتی از پیامبر
َّ
(ص) نقل شده که دقیقا حکم ارث نبردن کافر از مسلمان در آن به صراحت آمده است« :ل ایتوارث اهل ِمل اتین».
این روایت هم در جوامع حدیثی شیعه (کلینی ،1407 ،ج ،9ص )366و هم در کتب اهل سنت ذکر شده است
(نسائی ،1411 ،ج ،6ص /125بیهقی ،1412 ،ج ،9ص .)145گرچه این حدیث نیز ضعیف است ،اما در هر
صورت اعتبار بیشتری نسبت به روایت علو دارد 1.نکته دیگر آنکه در صورت ارث بردن کافر از مسلمان ،نمیتوان
دلیلی قطعی بر مالزمت علو وی بر اسالم و مسلمانان متصور شد؛ ضمن اینکه میتواند با رعایت حقوق طبیعی
انسان ـ فارغ از دین او ـ در تضاد باشد.
حکم دیگری که مستند به این روایت است ،عدم ثبوت ولیت برای پدر و مادر کافر بر فرزند مسلمان است.
ً
ً
آیت الله خو یی صراحتا این مالزمت را نفی میکند و بر این باور است که ولیت پدر یا مادر کافر ،اساسا موجب
علو آنها نمیشود و نمیتوان این حق را از آنها ستاند؛ چراکه فهم عرفی ولیت را برای آنان به جهت حفظ حرمت
و حقوقشان ثابت میداند (خو یی ،1418 ،ج ،33صص .)254-253باید سؤال کرد آیا به صرف تفاوت در دین
میتوان حق ولیت را از والدین سلب کرد؟ آیا سیره پیشوایان دین اسالم در خصوص توصیه به مسلمانانی که
والدین غیرمسلمان داشتند جز محبت ،احترام و رعایت حقوق آنان بوده است؟ بنابراین ،ولیت والدین
ً
غیرمسلمان موجب علو کافر نمیشود؛ به خصوص آنگاه که این ولیت غالبا با شفقت و محبت از سوی والدین
همراه است (سبحانی ،1416 ،ج ،1ص .)222همچنین ،باید گفت این مسأله را خداوند در فطرت و غریزه بشری
قرار داده و فوق اختالفات دینی است؛ لذا مشترک میان انسانهاست .لذا بنا بر تبعیت احتمالی فرزند از والدین،
نمیتوان این حق را از آنان سلب کرد (شیرازی ،1429 ،ج ،4ص.)205

 . 1حدیث علو در منابع شیعه و منابع مهم اهل سنت ،فاقد سند است .اسناد نقل شده در برخی منابع اهل سنت نیز ،همانگونه که در
قسمت بررسی سندی گفتهشد ،از ضعف شدیدی برخوردار است.

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

ممنوعیت حکم ازدواج کافر با زن مسلمان با استناد به روایت علو نیز دچار اشکال است؛ چراکه عموم ادله
نکاح بر جواز ازدواج میان مسلمان و اهل کتاب دللت دارد؛ همانگونه که جواز ازدواج با معتقدان به فرق مختلف
اسالمی نیز وجود دارد و اگر هم نصوصی پیرامون منع چنین ازدواجی وجود دارد ،میتواند مربوط به شرایط صدر
اسالم و از باب ارشاد باشد (اردبیلی ،1375 ،صص .)530-529به همین جهت ،بسیاری از فقها پیرامون حق
القسم مرد مسلمانی که هم زوجه مسلمان و هم غیرمسلمان دارد بر این رأی هستند که چون این حقی است که
ِ
همسر دارد ،نباید مرد در میان آنها تفاوت قائل شود و رعایت عدالت میان آنان ضروری است (شبیری زنجانی،

 ،1419ج ،24ص .)7598امروزه و پس از افزایش ارتباطات و تعامالت میان جوامع و مردم مسلمان و
غیرمسلمان ،ازدواج میان آنها نیز نسبت به سابق رو به فزونی گذاشته است .این امر نه موجب علو کافران شده و
نه در مقابل موجب علو اسالم خواهد شد.
یکی دیگر از احکام مستند به روایت مذکور ،ممنوعیت در اختیار نهادن و یا فروش قرآن به غیرمسلمانان
ً
است .این رأی از سه منظر قابل نقد جدی است :اول اینکه اساسا امروزه چنین حکمی بیمعناست و امکان تحقق
ندارد؛ چراکه تمامی اطالعات در اختیار همگان است .دوم اینکه استناد به این روایت برای منع تملک قرآن برای
غیرمسلمانان بسیار بعید به نظر میرسد؛ مگر آنکه منظور این باشد که اگر موجب هتک حرمت و اهانت به قرآن
میشود ،از انجام این امر پرهیز شود (آملی ،1380 ،ج ،2ص .)45بنابراین ،همانگونه که صرف تملک تورات و
انجیل برای مسلمانان موجب علو اسالم نیست ،تملک قرآن نیز باعث علو کفر نخواهد شد (تبریزی ،1416 ،ج،1
ص .)311سوم اینکه به تجربه و مستند به آمار معلوم شده است که بسیاری از غیرمسلمانان که به اسالم گرو یدهاند
پس از آشنایی ،مطالعه و تدبر در محتوای قرآن بوده است .دینی که از منظر استدلل و اندیشهورزی نسبت به دیگر
ادیان از شرایط بهتر و بالتری برخوردار است ،نه تنها نباید از این امر جلوگیری کند؛ بلکه باید به دنبال آن باشد
که متن قرآن در اختیار همگان قرار گیرد تا حقیقت بر آنان روشن و برتری اسالم اثبات شود.
در احکام دیگری که بیان شد ،گاه خطای انطباق مصادیق به قدری واضح است که نیاز به تبیین ندارد .به
عنوان نمونه ،ارتفاع ساختمان و یا بهتر بودن مرکب و لباس چگونه میتواند موجب حقارت اسالم و برتری کافران
شود؟ از منظر تاریخی نادرستی این امر به وضوح پیداست .پیامبر اسالم (ص) ،دین اسالم را در اوج سادگی و
تواضع به جهان صادر کرد .شیوه سلوک او و لباس او به گونهای بود که اگر کسی ایشان را نمیشناخت در حضور
افراد دیگر ،وجه ظاهری متمایزی برای ایشان نمییافت .آن حضرت هر جای مجلس که خالی بود مینشست
(طباطبایی ،1381 ،ص .)112پس چگونه میتوان حکم به ممنوعیت صدرنشینی غیرمسلمانان در مجالس را داد؟
پیامبر اسالم (ص) لباس غرور و تفاخر را ممنوع کرد و بر روی زمین همسفره نیازمندان مینشست (همو،1381 ،
ص .)118مگر علو از دریچه ساختمان و مرکب و لباس حاصل میشود؟
در مورد قصاص نیز باید گفت ،قصاص حق ولی دم است .به عبارتی حق یک انسان است و اسالم هیچگاه از
حق مؤمن به صورت انحصاری در این مورد یاد نکرده است .رعایت حق الناس از ضروریات دین اسالم است و
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ً
به همین سبب ،نمیتوان صرفا به جهت انتخاب دینی جز اسالم این حق را نادیده گرفت (مرعشی نجفی،1415 ،
ج ،1ص.)302
از سوی دیگر ،احکام متعددی در ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان وجود دارد که از این قاعده پیروی نمی
کند؛ همچون حکم میسور 1و قرعه 2.یا اگر مسلمانی به کافری مدیون باشد با تمسک به این حدیث دین او ساقط
نمیشود و او باید آن را پرداخت کند (سبزواری ،1413 ،ج ،2ص .)114همچنین ،منعی برای اجیرشدن یک
مسلمان توسط کافر وجود ندارد (جواهری ،1422 ،ج ،3ص)226؛ چرا که بر مسلمان واجب است آنچه را که
پذیرفته به انجام برساند (خو یی ،1418 ،ج ،33ص .)253بنابراین ،تسری این قاعده در احکام هم مخدوش و
گاه گز ینشی است و احکام بسیاری میتوان یافت که توسط فقها صادر شده و ناقض مفهوم این عبارت است.

 -4-5عرضه حدیث بر قرآن و سنت
قرآن کریم انسان را به جهت آنکه انسان است دارای کرامت میداند (اسراء .)70 /17 :رعایت کرامت انسان
اعم از مسلمان و غیرمسلمان مورد تأکید بوده و نمیتوان به جهت تفاوت دینی کرامت انسانی را نادیده انگاشت
(سیدمرتضی ،1405 ،ج ،8ص /112ابنعاشور ،1384 ،ج ،14ص /131فضلالله ،1986 ،ص .)178از منظر
ً
قرآن ،نادیده گرفتن حقوق که همان فقدان عدالت است ،به هر نیتی محکوم به بطالن است (مائده .)2 /5 :اساسا
دین برای حفظ و اعتالی کرامت انسانی پا به عرصه گذاشته است و اگر خود موجب شکستن کرامت انسانی شود
اَّ ا اَّ ا ا إ ا
َّ
ا اإ ا
إ
الدی ِن
نقض غرض است .قرآن کر ایم در ارتباط با کافران میفرماید :ال ینها کم الله ع ِن ال ِذین لم یق ِاتلوکم ِفی ِ
اَّ اَّ
ا
إ إ
إ
ا إ
إ ا
اول إم یخرجوک إم ِم إن ِدی ِارک إم أن ت اب َّروه إم اوتق ِسطوا ِإلی ِه إم ِإن الل اه ی ِح َّب المق ِس ِطی ان( ممتحنه .)8 /60 :در این آیه
ِ
خداوند نیکی کردن و عدالت ورزیدن با اهل کتاب غیرمتخاصم را توصیه میفرماید .رعایت حقوق ابتدایی هر
انسانی فارغ از باورهای دینیاش و همچنین ،احترام به کرامتی که به جهت اینکه انسان است به او داده شده،
عدالت است و خداوند در این آیه فرموده عدالت پیشگان را دوست دارد (طباطبایی ،1374 ،ج ،19ص.)400
ً
مطلب دیگری که قرآن صراحتا از آن سخن گفته ،عدم اجبار در پذیرش دین است (بقره .)256 /2 :از طرف
دیگر ،دین اسالم به ادیان آسمانی و پیامبران الهی احترام گذاشته و باور به آن را در شمار اصول عقاید خود آورده
و در آیات متعددی به آن سفارش کرده است( 3ر.ک :قربانی ،1366 ،ص .)399وقتی مکتبی ،آزادی عقیده را
برای دیگران به رسمیت شناخته و محترم میداند ،باید به لوازم آن پایبند باشد و در عمل ،آن را رعایت کند .نمی

 .1قاعده میسور یعنی در صورت عدم توان پرداخت یک حق به صورت کامل ،پرداخت مقداری که میسر است واجب است و در این
قاعده تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست (بجنوردی ،1419 ،ج ،4ص.)127
 .2قرعه ،روشی است عقالیی که در صورت بسته بودن تمام راهها برای وصول به واقع ،از آن استفاده می شود و میان مسلمان و
غیرمسلمان در آن تفاوتی نیست (بجنوردی ،1419 ،ج ،1ص.)221
 .3نساء136 ،؛ آل عمران.3 ،
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توان دینی غیر از اسالم را مجاز و محترم دانست؛ اما در مقابل ،احکامی صادر کرد که عرصه را ـ چه در حوزه
حقوق فردی ،چه اجتماعی و حتی سیاسی ـ بر آنان تنگ کند و باعث رفتار تحقیرآمیزی شود.
کتاب نیکوکردار به شایستگی یاد کرده است (آل عمران/3 :
از طرف دیگر قرآن کریم به دفعات ،از اهل ِ

113ـ115؛ مائده66 /5 :؛ بقره .)62 /2 :به جهت حضور چنین افرادی در میان کفار نمیتوان حکمی فراگیر در
نقض احترام و کرامت آنان و ِاعمال سختگیری بر همه آنها صادر کرد.
ا ا ا إ ا ا ا ا ً ا إ ا ا ا ا إ َّ ا ا إ ا ا ا ا إ ا ا ا إ
از پیامبر اکرم (ص) منقول است که فرمود« :أل من ظلم مع ِاهدا ،أ ِو انتقصه ،أو کلفه فوق طاق ِت ِه ،أو أخذ ِمنه
إ
اإ
ا ا
ا اا ا
شی ًئا ِبغی ِر ِطی ِب نفس ،فأنا ح ِجیجه ی إو ام ال ِقی اام ِة» (ابوداود ،1420 ،ج ،3ص :)170کسی که به کافر هم پیمانی ستم
کند یا بیش از توان بر او تکلیف کند ،روز قیامت علیه او احتجاج خواهم کرد .در روایتی دیگر ،زمانی که ایشان
شخصی را برای جمعآوری خراج فرستاد ،رعایت احترام و مساوات در ارتباط با مسلمان و یهودی و نصرانی را
یادآور شد (کلینی ،1407 ،ج ،3ص .)540مراجعه امام علی (ع) در زمان خالفت خود به شریح قاضی و
ً
همسانی در رفتار قاضی و برابری در مقابل قانون و صدور رأی که نهایتا به جهت ارائه نکردن دلئل متقن به
محکومیت امام علی (ع) نیز منجر شد ،از دیگر شواهد است (ابناثیر ،1385 ،ج ،3ص /401ابنشهرآشوب،
 ،1379ج ،2ص.)105
منقول است که بین یکی از صحابه پیامبر (ص) و یک یهودی مشاجرهای لفظی پیش آمد ،صحابی سیلی بر
صورت یهودی نواخت .یهودی نزد پیامبر (ص) شکایت کرد و آن حضرت صحابی خو یش را سرزنش و بر او
خشم گرفت (بخاری ،1401 ،ج ،4ص .)164در تاریخ نقل شده که پیامبر (ص) به عیادت یهودی که بیمار شده
بود رفت (طبرسی ،1370 ،ص .)359ایشان در مالقات با عدی بن حاتم ،فرزند حاتم طائی ،او را بسیار احترام
کرد و او را در کنار خو یش و به نقلی در جای خو یش نشاند (ابن اسحاق ،1398 ،صص .)289-288بنا بر
شواهدی که بیان شد ،آیات قرآن و سیره معصومین (ع) ،مؤ ید احکام صادره بر اساس روایت علو نیست.

 -5-5تحلیل اخالقی ،عقالنی احکام مستند به روایت علو
پیامبر اکرم (ص) هدف رسالت خو یش را اتمام مکارم اخالقی (طوسی ،1414 ،ص )596و تکمیل عقول
ً
بشر (کلینی ،1407 ،ج ،1ص )30معرفی فرموده و آیات قرآن نیز مکررا قیام به قسط و عدل را به عنوان یکی از
دلیل حضور انبیاء در میان بشر مورد تأکید قرار داده است (حدید .)25 /57 :با اندکی دقت میتوان گفت بخش
قابل توجهی از احکام صادره و مستند به این روایت ،نه عقالنی ،نه اخالقی و نه عادلنه است .ازاینرو عادلنه
نیست ،چون ناقض برخی حقوق طبیعی بشر است که جدای از دین ،به او اعطاء شده است؛ چراکه آفرینش انسان
از طرف خداوند ،عین به رسمیت شناختن حقوق اوست؛ زیرا حقوق بشر از لوازم هنجاری هو یت انسانی است.
تبعیض حقوقی و تکلیفی به شرطی مجاز است که از منظر اخالقی بتوان مربوط بودن آن و تأثیر داشتن آن در حکم
اخالقی موضوع را به روشنی نشان داد (فنائی ،1394 ،ص .)163بنابراین ،نقض حقوقی چون مرکب ،لباس،
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مالکیت خصوصی ،قصاص ،ولیت و حضانت و  ...که از حقوق طبیعی و بشری و به عبارتی ،فارغ از سنجش
دینی ،حق انسان است ،عادلنه نیست .فروکاستن و پایمال کردن کرامت انسانی نیز غیر اخالقی و مردود است.
از منظر عقالنی به این نکته میتوان توجه داد که اگر صاحبان دیگر ادیان ـ که بدیهی است دین خود را برتر
میشمارند و به آن ملتزم هستند ـ چنین رفتاری با مسلمانان در پیش میگرفتند ،از منظر مسلمانان مردود و بیانگر
انحصارگرایی دینی و تحمیل عقیده محسوب میشد .هیچ حق یک جانبهای وجود ندارد (نهجالبالغه ،خطبه
 .)216بنابراین ،اگر حق پذیرش و احترام به اسالم و مسلمانان از سوی دیگر ادیان مورد مطالبه است ،باید این
حق را برای ادیان دیگر نیز قائل شد که احترام عملی به پیروان خود را از اسالم و مسلمانان طلب نمایند .از طرفی
مکاتبی دست به این اقدامات میزنند که از مبانی فکری و فطری برخوردار نبوده و از قدرت استدلل و رد شبهات
بیبهره باشند .دین اسالم که همواره به عقالنیت توصیه کرده و عالمان را بر عابدان برتری داده (نک :مجلسی،
 ،1404ج ،2ص )19-18و از این منظر بر سایر ادیان برتری دارد ـ همان مفهومی که بر فرض صدور حدیث،
مفهوم صحیح روایت است ـ دلیلی ندارد که با تمسک به چنین احکامی نه تنها در اثبات حقانیت خو یش با
چالشهای اخالقی و عقالیی روبرو شود؛ بلکه گاه موجبات دینگریزی را فراهم آورد .تاریخ ،گواه روشنی است
بر اینکه اندیشه و به و یژه اندیشه دینی در عقل آدمیان نفوذ میکند و محبت و اخالق ادیان بر جان انسانها می
نشیند تا به سمت آن متمایل میشوند؛ چنانکه سیره پیشوایان دین جز این نبود.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر پس از بررسیهای سندی و محتوایی روایت علو ،به نتایج ذیل دست یافت:
 .1در منابع شیعه ،سندی برای این روایت ذکر نشده است .در منابع اهل سنت نیز با وجود اینکه این روایت
از سه طریق نقل شده است ،اما هر سه از لحاظ سندی ضعیف به شمار میآیند.
 .2این روایت بر سبیل اخبار بوده و از علو اندیشه و قدرت استدلل و برتری براهین و توان پاسخگو یی شبهات
خبر میدهد؛ درحالیکه اکثر فقها آن را بر سبیل انشاء دانسته و از آن امری وجوبی که بر اساس آن باید در احکام
روابط با غیرمسلمانان علو محقق شود ،استفاده کردهاند.
 .3با بررسی آراء صادره مستند به این روایت ،معلوم میشود بسیاری از آنها با خطای تطبیق مصداق بر قاعده
مواجه هستند .به عبارتی حتی با رعایت آن احکام ،علو محقق نمیشود.
ً
 .4قرآن بر رعایت احترام و کرامت اهل کتاب تأکید کرده و در سیره پیشوایان دین مکررا ارتباط محترمانه و
ً
کریمانه با اهل کتاب گزارش شده است؛ درحالیکه برخی از احکام صادره و مستند به این روایت ،دقیقا عکس
این را به دنبال دارد.
 .5نمیتوان به آزادی انتخاب دین که مورد تأکید قرآن است باور داشت ،اما در مقام عمل ،لوازم آن را رعایت
نکرد .قوانینی که تحقیرآمیز و سختگیرانه و تنگکننده عرصه بر پیروان ادیان است ،عدم التزام عملی به آزادی
انتخاب دین را گواهی میکند.
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 .6نقض حقوق طبیعی و بشری از سوی هر دینی و در تعامل با هر انسانی در شرایط عادی و طبیعی عادلنه
نیست .اخالق ،حکم به رعایت کرامت انسانی میکند .احترام متقابل ادیان مستلزم وجود قوانینی در تعامل طرفینی
است که حقوق و کرامت پیروان ادیان را مخدوش نسازد .از منظر تاریخی ،این احکام نهتنها به برتری مسلمانان
منجر نشده است ،بلکه گاه به طعن دین و دینگریزی انجامیده است.
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 .31حسینی تبریزی ،حسین؛ ملءالفراغ فی قاعدة الصحه و التجاوز و الفراغ؛ بیروت :دارالمرتضی1426 ،ق.
 .32حسینی شیرازی ،سیدمحمد؛ الفقه القانون؛ بیروت :مرکزالرسول األعظم للتحقیق و النشر1419 ،ق.
 .33حلی ،حسن بن یوسف؛ تذکرة الفقها؛ قم :مؤسسه آل البیت1388 ،ق.

 .34ــــــــــــــــــــــــ؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ مشهد :مجمع البحوث اْلسالمیة1412 ،ق.
 .35ــــــــــــــــــــــــ؛ مختلف الشیعه فی احکام الشر یعة؛ چ ،2قم :دفتر انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .36ــــــــــــــــــــــــ؛ نهج الحق و کشف الصدق؛ بیروت :دار الکتاب اللبنانی1982 ،م.
 .37خمینی ،سیدروح الله؛ کتاب البیع؛ تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1421 ،ق.

 .38خو یی ،سیدابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب؛ قم :مؤسسه احیاء آثار امام خو یی1413 ،ق.

 .39ــــــــــــــــــــــ؛ معجم رجال الحدیث؛ قم :مرکز نشر الثقافةاْلسالمیة فی العالم 1413 ،ق.
 .40ــــــــــــــــــــــ؛ مصباح الفقاهة؛ قم :مؤسسه انصاریان1417 ،ق.

 .41ـــــــــــــــــــــــ؛ موسوعه امام خوئی؛ قم :مؤسسه احیاء آثار امام خو یی1418 ،ق.
 .42دارقطنی ،علی بن عمر؛ سنن الدارقطنی؛ بیروت :دار الکتب العلمیه1417 ،ق.

 .43ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد؛ میزان اْلعتدال فی نقد الرجال؛ بیروت :دار المعرفة1382 ،ق.

 .44ربانی ،محمدحسن؛ دانش درایه الحدیث؛ مشهد :انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی1380 ،ش.
 .45زیعلی ،جمال الدین؛ نصب الرایة؛ قاهره :دار الحدیث1415 ،ق.

 .46سبحانی ،جعفر؛ نظام النکاح فی الشر یعة اْلسالمیة الغراء؛ قم :مؤسسه امام صادق(ع)1416 ،ق.
 .47ــــــــــــــــ؛ موسوعه طبقات الفقها؛ قم :مؤسسه امام صادق(ع)1418 ،ق.

 .48سبزواری ،سیدعبداألعلی؛ مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام؛ چ ،4قم :مؤسسة المنار1413 ،ق.
 .49سیدمرتضی ،علی بن حسین ،رسائل؛ قم :دار القرآن الکریم1405 ،ق.
 .50ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ مسائل الناصر یات؛ تهران :انتشارات سازمان ارتباطات اسالمی1417 ،ق.

 .51شبیری زنجانی ،سیدموسی؛ کتاب نکاح؛ قم :مؤسسه پژوهشی رأی پرداز1419 ،ق.

 .52شیرازی ،قدرت الله و دیگران؛ موسوعة األحکام و األطفال و أدلتها؛ قم :مرکز فقهی ائمه اطهار1429 ،ق.
 .53صیمری ،مفلح بن حسن؛ غایة المرام فی شرح شرائع اْلسالم؛ بیروت :دار الهادی1420 ،ق.

 .54طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه1374 ،ش.
 .55ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ سننالنبی؛ ترجمه حسین استادولی ،تهران :پیام آزادی1381 ،ش.
 .56طبرانی ،سلیمان بن احمد؛ المعجم الصغیر؛ بیروت :دار الکتب العلمیة1404 ،ق.
 .57طبرسی ،فضل بن حسن؛ مکارم األخالق؛ چ ،4قم :نشر شریف1370 ،ش.

 .58ـــــــــــــــــــــــــ؛ المؤتلف من المختلف بین األئمة السلف؛ مشهد :مجمع البحوث السالمیة1410 ،ق.
 .59طوسی ،محمد بن حسن؛ المبسوط فیالفقه اْلمامیه؛ چ ،3تهران :مکتب المرتضو یه1387 ،ق.
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 .60ـــــــــــــــــــــــــ؛ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ چ ،2بیروت :دار الکتاب العربی1400 ،ق.

 .61ـــــــــــــــــــــــ؛ تهذیب األحکام؛ چ ،4تهران :دار الکتب اْلسالمیة1407 ،ق.
 .62ـــــــــــــــــــــــ؛ األمالی؛ قم :دار الثقافة1404 ،ق.

 .63ـــــــــــــــــــــــ؛ الخالف؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی1414 ،ق.

 .64عاملی ،علی بن حسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ چ ،2قم :مؤسسه آل البیت1414 ،ق.

 .65عینی ،بدرالدین محمد بن احمد؛ عمدة القاری ،شرح صحیح بخاری؛ بیروت :دار الفکر1418 ،ق.

 .66فخر رازی ،محمد بن عمر؛ تفسیرالکبیر (مفاتیح الغیب)؛ چ ،3بیروت :دار إحیاءالتراث العربی1420 ،ق.
 .67فضلالله ،محمدحسین؛ اْلسالم و منطق القوة؛ بیروت :دار اْلسالمیة1986 ،م.
 .68فنائی ،ابوالقاسم؛ اخالق دینداری؛ چ ،3تهران :نگاه معاصر1394 ،ش.

 .69قربانی ،زین العابدین؛ اسالم و حقوق بشر؛ تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1366 ،ش.
 .70قمی ،سیدصادق؛ منهاج الفقاهة؛ چ ،5قم :انوار الهدی1429 ،ق.

 .72کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ چ ،4تهران :دار الکتب اْلسالمیه1407 ،ق.
 .73گلپایگانی ،سیدمحمدرضا؛ کتاب القضاء؛ قم :دار القرآن الکریم1413 ،ق.
 .74لنکرانی ،محمدفاضل؛ القواعد الفقهیه؛ قم :انتشارات مهر1416 ،ق.

 .75مازندرانی ،علی اکبر؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة األساسیة؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی1425 ،ق.
 .76مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ بیروت :مؤسسه الوفاء1404 ،ق.

 .77مجلسی ،محمدتقی؛ روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه؛ قم :مؤسسه کوشانپور1406 ،ق.
 .78محمدی ،علی؛ شرح تبصرة المتعلمین عالمه حلی؛ چ ،2قم :دار الفکر1376 ،ش.

 .79مرعشی نجفی ،سید شهابالدین؛ القصاص علی ضوءالقرآن و السنه؛ قم :انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی
نجفی1415 ،ق.
 .80مصطفوی ،سیدمحمدکاظم؛ مئة قاعدة فقهیه؛ چ ،4قم :دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه1421 ،ق.

 .81مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ چ ،27تهران :دار الکتب اْلسالمیه1386 ،ش.

 .82منتظری ،حسینعلی؛ دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اْلسالمیة؛ چ ،2قم :نشر تفکر1409 ،ق.
 .83ــــــــــــــــــــ؛ دراسات فی المکاسب المحرمة؛ قم :نشر تفکر1415 ،ق.

 .84موسوی اردبیلی ،سیدعبدالکریم ؛ فقه القضاء؛ چ ،2قم :انتشارات دانشگاه مفید1423 ،ق.
 .85نجفی ،محمدحسن؛ جواهرالکالم؛ چ ،7بیروت :دار إحیاءالتراث العربی1404 ،ق.
 .86نسائی ،احمد بن علی؛ سنن الکبری؛ بیروت :دار الکتب العلمیة1411 ،ق.

 .87نوری ،ابوالمعاطی؛ الجامع فی الجرح و التعدیل؛ بیروت :دار إحیاءالتراث العربی1421 ،ق.
 .88نووی ،زکریا محیی الدین بن شرف؛ المجموع؛ ریاض :دار عالم الکتاب1427 ،ق.
 .89واسطی ،اسلم بن حبیب؛ تار یخ واسط؛ بیروت :عالم الکتاب1406 ،ق.

