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Cچکیده
نگاهــی کــه در فقــه شــیعه نســبت بــه اهــل کتــاب وجــود دارد حا کــی از وجــود یــک روح
تقریبــی اســت کــه در آمــوزه هــا و احــکام فقهــی و در قالــب رعایــت عدالــت و اخــاق نســبت
بــه ایشــان متجلــی شــده اســت .ایــن نگــرش میتوانــد گام مهمــی در راســتای ایجــاد تقریــب
بیشــتر بیــن دینــی خصوصــا میــان مســلمانان و یهودیــان و مســیحیان تلقــی گــردد .چــرا کــه
یکــی از علــل اصلــی بــرای ســوء برداشــت هــا و تفســیرهای غلــط از اســام در جهــان امــروز،
عــدم ارائــه ی درســت و صحیــح آئیــن اســام بــرای غیــر مســلمانان اســت کــه خــود ناشــی
از وجــود دیــواری حائــل بیــن ایــن گــروه هــای دینــی در دنیــای معاصــر اســت .ایــن تحقیــق
در تــاش اســت تــا بــا برجســته ســازی نگــرش فــوق ،ایــن فاصلــه را کوتــاه و زمینــه ی تعامــل
بیشــتر بیــن مســلمانان و اهــل کتــاب را فراهــم ســازد .در ایــن راســتا دو محــور عدالــت محــوری
و اخــاق مــداری احــکام فقهــی مرتبــط بــا غیــر مســلمانان بررســی شــده تــا بدیــن وســیله
اســلوب تقریبگرایــی کــه خاســتگاهش ایــن دو محــور اســت تبییــن گــردد.
واژ گان کلیدی :عدالت ،اخالق ،فقه،شیعه ،تقریب ،اسالم،اهلکتاب.
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Cمقدمه
وجـــود گروههـــای مختلف دینی در شـــبه جزی ــره عربس ــتان از همان نخس ــتین روزهای
ظهـــور اســـام ،مســـئلۀ تعامـــل و ارتباطات ف ــردی و اجتماعی مس ــلمانان و غیرمس ــلمانان
بهویـــژه اهـــل کتـــاب را حائـــز اهمیت ســـاخت .این مس ــئله باعث ش ــد تا فقهای مس ــلمان
نســـبت بـــه تبییـــن نـــوع نـــگاه اســـام به ایـــن گ ــروه که بعده ــا ب ــه اقلی ــت نامیده ش ــدند،
اهتمام یابند .جســـتار پیشرو کاوشـــی در فقه ش ــیعه و ابوابی اس ــت که احکام اهل کتاب
در آنهـــا بیـــان شـــدهاند تا از این طریق نشـــان داده ش ــود رعایت یک الگ ــوی عدالتمحور و
نیـــز اخالقمدار همواره ســـرلوحۀ تفکر و عمل امامان معصوم؟مهع؟ و مس ــلمانان در مواجهه
اهـــل کتـــاب بوده اســـت و در نتیجـــه میتوان با تمرک ــز بر این رویک ــرد زمینه و بس ــتر تقریب
بیشـــتر را فراهم آورد.
امروزه با توجه به گســـترش جریانهای ضد دینی و ضد اس ــامی که با تخریب و تحریف
آموزههـــای دینـــی میکوشـــند بـــه اختالفـــات فرقـ ـهای و دین ــی دامن بزنن ــد ،ل ــزوم تقریب و
نزدیکی بیشـــتر ادیان ابراهیمی به یکدیگر بیش از پیش احس ــاس میش ــود .در این راس ــتا
فقـــه بهعنـــوان ابـــزاری برای ترســـیم روش و س ــبک زندگی دین ــی میتواند منعک ــس کنندۀ
دیـــدگاه و نگرش شـــار ع مقدس در قبال ســـبک رفتاری مس ــلمانان با اهل کتاب باش ــد.
 .1مفهومشناسی
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پیـــش از پرداختـــن به بحث اصلی برخـــی اصطالح ــات و مفاهیم مبنایی این نوش ــتار را
توضیـــح میدهیم:
 .1-1اهل کتاب
اهـــل در لغـــت بـــه معنـــای خانـــواده ،شایس ــته و س ــزاوار ،س ــا کن ،پی ــرو کیش ی ــا نظر یا
طریقـــهای خـــاص  اســـت( .طریحـــى ،1416 ،ص  )128راغ ــب اصفهان ــی میگوی ــد:
«[أهـــل الرجـــل] در اصـــل کســـانی هس ــتند ک ــه ب ــا او در ی ــک خان ــه زندگی
میکننـــد ،بعـــد بـــه طور مجـــاز به کس ــانی ک ــه او و آنه ــا را در یک نس ــب جمع
میکنـــد اهلبیـــت آن مـــرد گفتهانـــد( ».اصفهان ــى ،1412 ،ص)96
بـــا اضافـــه شـــدن واژۀ کتاب به اهـــل ،معنای پی ــروی و متابع ــت از کتب پیامب ــران الهی

 *ینید نیب بیرقت زاس هنیمز ؛باتک لها هب تبسن هعیش یهقف ثیداحا رادم قالخا و روحم تلادع درکیور

حاصل میشـــود ،بنابرایـــن مقصود از اهل کتاب ،پیروان مذاهب و ادیانی اس ــت که پیامبر
آنـــان کتابـــی نازل شـــده از ســـوی خداوند داش ــته اس ــت .ای ــن مفه ــوم در اب ــواب مختلف
شـــیعه از جملـــه طهـــارت ،جهاد ،نکاح ،صید و ذباحه اش ــاره ش ــده اس ــت .اه ــل کتاب در
«ال�� ن� ت
ذ
الک�ا�» ،ذ
او�وا ت
«ال�ی� ن� آ� ت� ی� ن�اهم ت
ا�» یاد
ا�» و ی
الک� ب
الک� ب
قـــرآن بـــا تعابیـــری نظیـــر «اهل ت ب
شـــده اســـت .ایـــن اصطـــاح  31بـــار در  31آیه از  9س ــورۀ ق ــرآن و بی ــش از همه در س ــورۀ آل
عمـــران  ( 1 2بـــار) به کار رفته اســـت 1.فقهاء بر این باور هس ــتند که منظ ــور از کلمۀ کتاب در
قـــرآن ،تـــورات و انجیل اســـت .صاحب جواه ــر میگوید:
«إن المنســـاق مـــن الکتـــاب فـــی الق ــرآن العظی ــم ه ــو الت ــوراة و اإلنجی ــل»
(جواهر[ ،بیتا] ،ص)232
بنابرایـــن میتوان گفـــت واژۀ اهل کتـــاب در برخی آی ــات ناظر به یهودیان و مس ــیحیان
اســـت .البتـــه در مـــورد مصادیـــق اهـــل کتـــاب بهوی ــژه مجوس ــیان اختالفاتی می ــان فقهاء
وجود دارد که ایشـــان را به ســـه دســـتۀ مختلف تقس ــیم میکن ــد .عدۀ معدودی از ایش ــان
مجوســـیان را در دایـــرۀ اهـــل کتاب قرار نـــداده و آنها را مش ــرک میپندارن ــد؛ عمانی( 2طبق
نقـــل صاحـــب جواهـــر) و ابن ّ
قیـــم جوزیـــه در«اح ــکام اه ــل الذمه» از این دس ــته هس ــتند.
(جوزیـــه  )1418برخـــی دیگـــر از فقهاء نیز مجوس ــیان را نه ج ــزء اهل کتاب و مش ــرکین بلکه
ملحـــق بـــه اهـــل کتـــاب دانســـته و عنوان ش ــبه اه ــل کتاب را ب ــه ایش ــان اط ــاق کردهاند.
نخســـتین کســـی کـــه از ایـــن اصطالح اســـتفاده ک ــرده ،ش ــیخ الطائفه ب ــود که در مبس ــوط
میگوید«:کفـــار بـــر ســـه گونه هســـتند :اهل کتاب ک ــه عبارت باش ــند از یهودی ــان و نصاری
 ...و آنـــان کـــه مشـــتبه به دارا بودن کتاب آس ــمانی هس ــتند ک ــه همان مجوس ــیان بوده و
ایشـــان نیـــز در زمرۀ اهل کتاب هســـتند( ».طوس ــى ،1387 ،ص )210برخی از فقهاء ش ــیعه
نیز مانند شهرســـتانی در الملل و النحل (شهرس ــتانی ،1415 ،ص )189 و نیز ش ــیخ طوس ــی
در خـــاف( 3طوســـی ،1407 ،ص )510با دیدگاه کتابی بودن مجوس ــیان موافق میباش ــند.
بهطـــور کلـــی ا گـــر چه نمیتوان بـــا قطعیت مجوس ــیان را در زم ــرۀ اهل کتاب ق ــرار داد ،ولی
بـــا توجـــه به وجـــود روایاتی در این زمینـــه و نیز دیدگاهه ــای مثبت برخی از فقها نس ــبت به
ایشـــان ،حداقـــل تحتعنوان «من له شـــبهه کت ــاب» ق ــرار میگیرند.
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 .1-2عدالت
عدالت ،معنا و مفهومی گسترده داشته و تعاریف مختلفی توسط حکما و فقها برای آن
ارائه شده است ،بهنحوی که مصادیق آن از کوچکترین رفتارهای فردی تا وظایف انسان
در قبال پروردگار خود را شامل میشود  .در ادامه به برخی از این معانی اشاره میشود:
عدالـت در لغـت بـه معنـای دادکـردن ،دادگـر بـودن ،انصـاف داشـتن و دادگـری بـوده و
عدالـت اجتماعـی ،عدالتـی اسـت کـه همـۀ افـراد جامعـه از آن برخـوردار باشـند( .معیـن
 ،1362ص )2297راغـب در مفـردات عـدل را بـه معنـای تقسـیم بـه تسـاوی تفسـیر میکنـد.
(اصفهانـی ،1412 ،ص )551شـهید مطهـری نیـز عـدل را اینگونـه تبییـن نمودهانـد:
«مـا افـراد بشـر ،فـردی از نـوع خـود را کـه نسـبت بـه دیگـران قصـد سـویی
نـدارد بـه حقـوق آنهـا تجـاوز نمیکنـد ،هیچگونـه تبعیضـی میـان افـراد قائـل
نمیگـردد ،در آنچـه مربـوط بـه حـوزۀ حکومـت و ادارۀ او اسـت بـا نهایـت
بیطرفـی بـه همـه بـه یـک چشـم نـگاه میکنـد ،در مناقشـات و اختالفـات افـراد
دیگـر ،طـرفدار مظلـوم و دشـمن ظالـم اسـت؛ چنیـن کسـی را دارای نوعـی از
کمـال (یعنـی عدالـت) میدانیـم و روش او را قابـل «تحسـین» میشـماریم و
خـود او را «عـادل» میدانیـم( ».مطهـری ،1397 ،ص)45
بـا توجـه بـه تعاریـف ارائـه شـده از عدالـت مشـخص گردید کـه منظور از عدالـت در بحث ما
رعایـت انصـاف و حقـوق افـراد و نیـز عـدم ظلـم اسـت .ایـن معنـا ممکن اسـت با برخـی معانی
شـرعی عدالـت در بعضـی از ابـواب فقهـی همخوانـی نداشـته باشـد؛ زیـرا گروهـی معتقدنـد
عدالـت در فقـه ،معنـای شـرعیه داشـته و در مقابـل فسـق قـرار میگیـرد .ولـی آنچـه بـرای مـا
در ایـن نوشـتار ّ
اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه عدالـت بـه معنـای فرا گیـر و جامـع خـود هرگونـه
تبعیـض و ظلمـی را از افـراد جامعـه نفـی کـرده و آنـان را بـه رعایـت چارچوبهـای خاصـی
تشـویق و ترغیـب میکنـد کـه ضامـن عـدم تضییـع حقـوق ایشـان هسـتند.
 .1-3اخالق
ُُ
ُْ
اخلاق در اصـل ،واژهای عربـی اسـت کـه مفـرد آن «خلـق» و «خلـق» میباشـد .ایـن کلمـه
بـه معنـای صـورت درونـی و باطنـی انسـان ،طبـع و س ّ
ـجیت بـوده و در مقابـل خلـق و صـورت
ظاهـری قـرار میگیـرد( .ابنمنظـور ،1414 ،ص  )86صاحـب کتـاب مجمعالبحریـن کلمـۀ

 .2بررسی مسئلۀ اهل کتاب در آیینۀ روایات
آنچـه دیـن مبیـن اسلام در مواجهـه بـا اهـل کتـاب در قالـب احـکام شـرعی در زمینههـای
مختلـف مطـرح نمـوده اسـت ،نشـان میدهـد چهـرۀ اهـل کتـاب نـزد مسـلمانان نبایـد
مخـدوش گردیـده و حقـوق ایشـان در جامعـۀ اسلامی نیـز نبایـد پایمـال گـردد .از ایـنرو
رویکـرد تقریـب خـاص شـیعه نسـبت بـه ایـن ّ
اقلیتهـای دینـی ،همـراه بـا رعایـت عدالـت،
ِ
انصـاف ،اخلاق و اصـول انسـانی و دینـی اسـت .آشـکار اسـت که ایـن به معنای چشمپوشـی
شـار ع مقـدس از تبییـن اصـول صحیـح و برحـق بـرای هدایـت بش ّـریت در قالـب احـکام
و دسـتورات دیـن اسلام نیسـت ،بلکـه نشـان میدهـد الگویـی کـه در اسلام و بهویـژه در
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ُُ
ّ
سـجیت و طینـت تفسـیر میکنـد( .طریحـی ،1416 ،ص )156
خل ُـق و اخلاق را بـه معنـای
آیـتاهلل مصبـاح یـزدی بـر ایـن باور اسـت که اخالق در میـان علماء مسـلمان معانی متفاوتی
دارد و در ادامـه سـه معنـا را بـرای اخلاق ذکـر میکننـد:
 .1صفـات راسـخ نفسـانی :صفـات و هیئتهـای پایـدار در نفـس بهطـور خودجـوش و
بـدون نیـاز بـه تفکـر و تأمـل موجـب صـدور افعالـی متناسـب بـا آنهـا از انسـان میشـوند؛
 .2صفات نفسانی :هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا
بد میشود؛ چه آن صفت نفسانی بهصورت پایدار و راسخ باشد و چه بهصورت ناپایدار
و غیرراسخ ،و چه از روی فکر و اندیشه حاصل شود و یا بدون تفکر و تأمل سرزند.
ً
 .3فضایـل اخالقـی :گاهـی واژۀ اخلاق صرفـا در مـورد اخلاق نیـک و فضایـل اخالقـی
ً
بـهکار مـیرود .ایـن معنـا از اخلاق ،در زبـان انگلیسـی هـم رایـج اسـت و غالبـا تعبیـر
اخالقـی 4معـادل بـا درسـت یا خـوب و مقابل آن ،یعنـی غیراخالقی 5به معنای نادرسـت
و بـد اسـت( .یـزدی ،1391 ،ص )22-19
مفهـوم اخلاق در ایـن نوشـتار بـا آنچـه در تعریـف سـوم آیـتاهلل مصبـاح ذ کـر شـد،
همخوانـی بیشـتری دارد ،ا گرچـه تعریـف دوم نیـز بـه نوعـی میتوانـد موضـوع و منظـور از
کاربـرد اصطلاح اخلاق در ایـن مقالـه باشـد .بنابرایـن اخالقمـداری در فقـه شـیعه بـه ایـن
معناسـت که صفات و ویژگیهایی در بدنۀ فقه و دسـتورات دینی وجود دارد که مخاطبین
یعنـی مسـلمانان را بـه سـمت رعایـت مجموعـهای از اصـول و فضایـل خـاص در قبـال افـراد و
در موقعیتهـای مختلـف و نیـز سـطوح مختلـف فـردی و اجتماعـی دعـوت میکنـد.
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حـوزۀ احـکام دینـی توسـط ائمۀ معصومین؟مهع؟ برای مسـلمانان ترسـیم شـده اسـت ،ضمن
تأییـد حفـظ حقـوق و رعایـت اخلاق در تعاملات و مـراودات بـا اهـل کتـاب ،در عیـن حـال بـر
ّ
حقانیـت و برتـری اسلام بـر دیگـر ادیان آسـمانی تأ کید نموده اسـت .بنابراین بـه هیچ عنوان
نمیتـوان عدالتگرایـی و اخالقمـداری فقـه شـیعه را در قبال اهل کتاب به دسـت برداشـتن
و چشمپوشـی از اصـول و مبانـی اسلامی تفسـیر کـرد؛ زیـرا همـان دینـی کـه به رعایـت عدالت
اجتماعـی و فـردی در مـراودات روزمـره با اهل کتاب دسـتور میدهد ،بـه لزوم پرداخت جزیه
(بـا رعایـت شـرایط خـاص خـودش) توسـط کفار کتابی حکم کرده و مسـلمانان را از اسـتیالی
6
کفـار اعـم از کتابـی و غیـر کتابـی بـر خـود بـر حـذر مـیدارد.
بـه هـر حـال بـا مراجعـه بـه ابـواب مختلـف فقهـی در منابـع حدیثـی و روایـی و نیـز دیـدگاه
فقهـای متقـدم و متأخـر شـیعه میتـوان رویکـرد عدالتخـواه و اخالقمدار فقه را در مسـائلی
کـه بـه نوعـی بـا اهـل کتـاب مرتبـط هسـتند ،مشـاهده کـرد .ایـن رویکـرد نشـان میدهـد
دیـن مبیـن اسلام ،تقریـب را بـر تبعیـض و تخریـب ّ
اولویـت داده و میکوشـد در پرتـو چنیـن
فضایـی هـم از تبعـات منفـی اختلاف و تفرقـه جلوگیـری کـرده و هـم راه را بـرای آشـنایی بهتـر
غیرمسـلمانان با فرهنگ و دسـتورات اسلام هموارتر سـازد .مدعای این نوشـتار آن اسـت که
ویژگیهـای ایـن رویکـرد عبارتنـد از عدالتمحـوری و اخالقمـداری بـه گونهای کـه در نهایت
بـه تقریـب بیندینـی و صلـح و دوسـتی دربـارۀ اسلام و ادیـان آسـمانی دیگـر منجـر شـود .در
ادامـۀ بحـث نخسـت برخـی از مصادیـق و روایاتـی را کـه موضـوع آنهـا اهـل کتـاب بـوده و
ناظـر بـه رعایـت عدالـت در قبال ایشـان اسـت از نظر گذرانده و سـپس گوشـهای از جلوههای
اخالقمـداری نسـبت بـه ّ
اقلیتهـای دینـی را در فقـه شـیعه و نیز سـیرۀ اهل بیت؟مهع؟ نشـان
خواهیـم داد .در نهایـت نیـز از مجمـوع مطالـب ذکر شـده نتیجهگیری کلی ارائه خواهد شـد.
 .2-1عدالتورزی
 .2-1-1روایـت اول :امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ از محلـی عبـور میکردنـد ،سـالمند نابینایـی
در گـذرگاه نشسـته بـود و گدایـی میکـرد .حضرت پرسـیدند او کیسـت و چـرا گدایی میکند؟
پاسـخ دادنـد :مـرد نصرانـی و نابینـا اسـت .حضـرت  فرمودنـد :تا وقتـی جوان بـود و قدرت کار
کـردن داشـت از او کار کشـیدید ،اینـک کـه پیـر و ناتـوان شـده بایـد گدایی کنـد؟ از بیتالمال
زندگـی او را تأمیـن کنید( .طوسـی ،1407 ،ص )293

از آنجـا کـه در مفهـوم عدالـت همـواره ردپایـی از حـق فـرد و گـروه دیـده میشـود؛ از
ایـنرو در ایـن حدیـث نیـز میتـوان تعمیـم مسـئلۀ رعایـت عدالـت و تسـاوی در بهرهمنـدی از
بیتالمـال را نسـبت بـه غیرمسـلمانان مشـاهده کـرد .ایـن بـه معنـای وجـود نوعـی قانـون و
دسـتور کلـی در دیـن اسلام اسـت مبنـی بـر اینکـه حـق بـه هر گروهـی تعلـق دارد ،بایـد رعایت
شـود؛ زیـرا خاسـتگاه عدالـتورزی نیـز همیـن اسـت .در واقـع امامـان معصـوم؟مهع؟ در مقـام
جلوگیـری از تضییـع حقـوق افـراد ،واژۀ عدالـت را در ادبیـات خـود اسـتفاده میکردنـد کـه
ایـن از نقـش کلیـدی حـق در مفهـوم عدالـت نشـان دارد .در ادبیـات ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟
کـه نشـاندهندۀ رعایـت اصـل عدالـت اسـت بـه مفهـوم واژۀ حـق و درحقیقـت رعایـت حـق و
حقـوق افـراد براسـاس موازیـن الهـی اسلام اشـاره شـده اسـت( .یوسـفی )1384

بگیرنـد و بهفقـراى مجـوس برگرداننـد( .کلینـی ،1429 ،ص )352
بهطـور کلـی در فقـه شـیعه وصیـت اهـل کتـاب (کافـر ذمـی) چـه بـرای مسـلمان و چـه
بـرای هـم کیـش خـود جایـز شـمرده شـده اسـت .شـهید در لمعـه میگوید«:وصیـت بـرای
ذمـی صحیـح اسـت ا گرچـه خویشـاوند نباشـد ،دلیلـش هـم اصالتالصحـه اسـت کـه بـر جواز
وصیـت بـرای وصـی اشـاره دارد و همچنیـن آیـۀ قـرآن (ممتحنـه )8/و نیـز روایـات مختلفـی
در ایـن زمینـه وجـود دارد؛ زیـرا صحـت وصیـت اقتضـا میکنـد کـه بـه مفـاد آن عمـل شـود».
(شـهید ثانـی ،1410 ،ص )53-51عالمـه بحرانـی نیـز بـه جـواز وصیت یک کافر بـرای کافر دیگر
حکـم داده اسـت؛ یعنـی یـک ذمـی نیـز قطـع بـه یقیـن میتوانـد بـرای همکیـش خـود وصیـت
کـرده و وصیـت او نیـز نافـذ اسـت( .بحرانـی ،1405 ،ص )563
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 .2-1-2روایـت دوم :از أبوطالـب عبداهّللبـن صلـت ّ
قمـى روایـت شـده اسـت کـه گفـت:
خلیلبـن هاشـم کـه در آن وقـت حا کـم نیشـابور بـود ،بـه ذو ّ
الریاسـتین ،نامـهاى نوشـت کـه
مـردى از مجـوس مـرده اسـت و در ّ
وصیـت خـود مقـدارى از مالش را به فقـراء اختصاص داده
است و وصى آن مرد آن مال را در نیشابور گرفته و در مصلحت فقراى مسلمین صرف کرده
اسـت .حکـم چیسـت؟ و خلیـل ایـن داسـتان را بـراى ذو ّ
الریاسـتین نوشـت و او در اینبـاره از
مأمـون سـؤال کـرد ،ولـى مأمـون گفـت :مـن در ایـن موضـوع چیـزى نمیدانـم .پـس از امـام
ابوالحسـن الرضا؟ع؟ سـؤال کرد ،ابو الحسـن؟ع؟ فرمود :آن مجوسـى براى فقراى مسـلمین
ّ
وصیـت نکـرده اسـت ،ولـى سـزاوار چنیـن اسـت کـه مقـدارى برابـر بـا آن مـال را از مـال صدقـه

87

ّ
مرحوم امام در این مورد میفرماید« :وصیت برای ّ
ذمی و هم چنین مرتد ملی صحیح
است در صورتی که مال از چیزهایی نباشد که کافران را مالک نمیشود مانند مصحف ،و در
صحیح نبودن وصیت برای حربی و مرتد فطری ،تأمل است( ».خمینی ،1425 ،ص )169
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 .2-1-3روایت سوم :أبو نصر گوید :خدمت امام صادق؟ع؟ عرض کردم :صحرانشینان
بـراى گرفتـن صدقـه بـه ما هجوم مىآورند ،در بین آنها یهودى ،مسـیحى و مجوس اسـت،
آیـا مىتـوان بـر آنهـا صدقـه داد؟ فرمـود :آرى( .کلینـی ،1429 ،ص  )240مفهـوم ایـن روایـت
ً
در قـرآن کریـم نیـز بـه چشـم میخـورد .در آیـۀ هشـتم سـورۀ ممتحنـه -کـه قبلا نیـز در ضمـن
روایـت اول بـه آن اشـاره شـد -دسـتوری مطلـق بـرای احسـان بـه کسـانی از کفـار وجـود دارد.
ُ
َ ُ ݧ ݐݨْݩ ُ
َ ݨْ ݧ ݧ ݩ ُ ّٰ َ َّ َ
ُݦ ُ ݐ ّ
خداونـد میفرمایـدٰ :لا یݨ� ݩݧ ݐںهٰىك ُم الل ُه ع ِن� ال ذ ٖ�ی� نَ� ل ْم ُیݦ� ق�ٰا ݫݧِݑٮلوݣݣك ْم ِݭݨڡی ٖالدی� ِن� َوݠل ݩْم ی�ح ِ ݪر ݫݧݓُحوك ْم ِم نݨْ� ِد ݫ ݔىٰا ِرك ْم
َ نْ تَ ݩݧ َ ݧ ُّ ُ ْ ݨݦ َ ݦ ݑُ ݦ ݧ ݑݨْ ُ ݦ ٓ َ ݧ ْ ْ ݨݦ ݦ ݦ نَّ ّٰ َ ُ ُ ْ ْ
�ِح ّب� ال ُم ق� ِس ٖط ی� نَ�(ممتحنـه)8/
ا� � ب�روهم وٮٯ ِسطوݢ ݢا ِاݠل ی� ِݠه ٭
مۚ ِا� الله ی ݫ ݫ
عالمـه طباطبایـی ذیـل ایـن آیـه مینویسـد« :خدا شـما را از احسـان و رفتـار عادالنه با آنها
کـه بـا شـما در دیـن مقابلـه نکردهانـد و شـما را از دیارتـان بیـرون نراندهاند ،نهـی نکرده ،چون
خـدا عدالت پیشـهگان را دوسـت میدارد( ».طباطبایـی[ ،بیتا] ،ص )399
ایـن آیـۀ شـریفه در بیشـتر کتـب فقهـی در بحـث صدقـه و وقف و نیز احسـان به کفـار اعم از
ذمـی و غیرذمـی مـورد اشـاره و اسـتدالل قـرار گرفتـه اسـت 7.در واقـع میتـوان ادعـا کـرد جـواز
ایـن مسـئله در میـان فقهـاء متقـدم و متأخـر شـیعه مفرو غعنـه بـوده و بـه همیـن دلیـل هـم
در ا کثـر قریـب بـه اتفـاق اسـتدال لهای فقهـی ایشـان ،آیـۀ هشـتم سـورۀ ممتحنـه بیـان شـده
اسـت .بـه حکـم مفـاد ایـن آیـۀ شـریفه صدقـه بـر اهـل ذمـه امـری مطلـوب در شـر ع اسلام
اسـت .در واقع بیشـتر فقهایی که صدقه بر اهل کتاب را جایز و مصیب به ثواب دانسـتهاند
بـه حکـم مفـاد همیـن آیـه چنیـن دیدگاهـی را برگزیدهانـد .به عنـوان نمونه صاحـب جواهر در
کتـاب جواهـر بـه ایـن مسـئله اشـاره میکنـد( .جواهـر[ ،بیتـا] ،ص )33همچنین سـید احمد
خوانسـاری در جامعالمـدارک در ذیـل بحـث وقـف بیـان مـیدارد کـه وقـف مسـلمان بـرای
کافـر حربـی نیـز اشـکالی نـدارد .وی دلیـل ایـن نظـر را ادلـۀ جـواز صدقـه بـر ایشـان و نیـز آیـۀ 8
سـورۀ  ممتحنـه میدانـد( .خوانسـارى ،1405 ،ص )16
 .2-1-4روایـت چهـارم :محمدبـن ابیبکـر بـه امـام علـی؟ع؟ دربـارۀ مـردی کـه بـا زن
یهـودی یـا مسـلمان زنـا کـرده اسـت ،نامهای نوشـت .امام در جواب نوشـت :ا گـر آن مرد ،زن
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داشـته اسـت او را سنگسـار کـن و ا گـر مجـرد اسـت صـد تازیانـه بـزن ،سـپس او را تبعیـد کـن .و
امـا زن یهـودی را نـزد همکیشـانش بفرسـت ،تـا هرطـور کـه دوسـت دارنـد دربـارهاش داوری
کننـد( .عاملـى ،1409 ،ص      )80
آیـۀ هشـتم سـوره ممتحنـه در کنـار دیگـر آیـات قـرآن کریـم و نیـز روایـات و نظرات فقهـا ما را
بـه ایـن نکتـه رهنمـون میسـازند کـه چارچـوب رفتـاری کـه در مواجهـه بـا اهـل کتـاب و اهـل
ذمه در مسـئلۀ صدقه و وقف و کمک مالی باید توسـط مسـلمانان رعایت شـود با دسـتوراتی
کـه نسـبت بـه دیگـر مسـلمانان نیازمنـد رسـیده ،تفـاوت چندانـی نداشـته و بـه همـان میـزان
کـه بـه احسـان و نیکـوکاری بـه یـک مسـلمان سـفارش شـده ،اهـل ذمـه نیـز  مصـداق ایـن
توصیـۀ اخالقـی هسـتند .ایـن یکـی از آشـکارترین نمونههـای رعایـت اخلاق اجتماعـی و نیـز
عدالتمحـوری در سـطح فـردی و اجتماعـی اسـت کـه در فقـه و احـکام شـرعی شـیعه ظهـور
یافتـه تـا در نهایـت بـه افزایـش سـطح تعاملات فـردی و اجتماعـی (البتـه بـا رعایـت اصـول و
مبانـی اسلامی) و نیـز تقریـب بیشـتر گروههـای دینـی منجـر گـردد .از سـوی دیگـر در مـواردی
ماننـد اجـرای حـدود و تعزیـرات بـرای یـک کتابـی نیـز امـام معصـوم؟ع؟ بـدون در نظـر گرفتن
ّ
اقلیـت بـودن ایـن گـروه دینـی ،بـا نگاهـی فرادینـی بـه ایـن مسـئله آن را بـه اصـول و قوانیـن
دیـن فـرد خاطـی ارجـاع میدهنـد تـا بدینوسـیله هـم عدالـت بـه صـورت کامـل در حـق فـرد
خاطـی اجـرا شـده و هـم زمینههـا و بسـترهای اختالفـات و تفرقههـای احتمالـی ناشـی از این
مسـئله میـان مسـلمانان و اهـل کتـاب از بیـن بـرود .در واقـع وقتـی کـه سـخن از جـواز وقـف،
صدقـه ،و احسـان نسـبت بـه اهـل کتـاب در فقـه شـیعه مطـرح میشـود ،آشـکار اسـت کـه
حکمت آن فراتر از صرف یک دسـتور شـرعی برای مسـلمانان اسـت؛ زیرا اهتمام فقه به این
مسـئله در کنـار تأ کیـد قـرآن میتوانـد نشـاندهندۀ آن باشـد کـه ایـن رفتارهـا و مفاهیم برای
تحقـق آرمانـی بزرگتـر بـه نـام تقریـب و تعامـل بـا غیرمسـلمانان اسـت .در هـر صـورت ،اخلاق
را چـه بـه معنـای صفـت نفسـانی و چـه بـه معنـای فضایـل اخالقـی در نظـر بگیریـم در هـر دو
حالـت در مـورد ایـن مسـئله مصـداق پیـدا میکنـد .از سـوی دیگـر عدالـت و عـدم ظلمـی کـه
اسلام داعیـهدار و طالیـهدار آن اسـت بهصـورت کامـل در ایـن گونـه اخبـار و نظـرات مشـهود
اسـت .ایـن مسـئله را میتـوان در جملات امـام علـی؟ع؟ در مـورد ظلـم بـه یـک زن یهـودی
مشـاهده کـرد کـه فرمودنـد« :مـن شـنیدهام سـربازان معاویـه  روسـتاهای شـما را غـارت کرده
و شـنیدهام کـه خلخـال از پـای دختـر یهودی کشـیده و جنایتهایی انجـام دادهاند و بدون

89

اینکـه شـما بـا آن دشـمنان بجنگیـد ،بـه راحتـی غـارت کردنـد و برگشـتند .در ایـن صـورت ا گر
یـک مـرد مسـلمان از تأسـف (ایـن حادثـه) بمیـرد ،ح ّـق دارد( .نهـج البالغـه ،خطبـه )27
بنابرایـن تمامـی حقـوق اقلیتهـا و بهویـژه اهـل کتـاب کـه در حوزههـای مختلـف فقـه
شـیعه ماننـد بحـث دیـات و قصـاص ،ارث ،نـکاح اشـاره شـده همگـی از وجـود یـک روح
تقریبگـرا و عدالتخـواه نسـبت بـه ایـن گـروه دینـی در فقـه نشـان دارد .ایـن همـان نکتـهای
اسـت کـه آیـتاهلل سـبحانی بـه آن اشـاره دارنـد« :سیاسـت ّکلـی اسلام دربـارۀ ّ
اقلیتهـای
مذهبـی و مخالفـان اسلام را میتـوان اینگونـه اسـتنباط کـرد کـه تـا زمانـی کـه ّ
اقلیتهـا بـه
کثریـت تجـاوز نکننـد و بـر ّ
حقـوق ا ّ
ضد اسلام و مسـلمانان توطئه ننمایند ،در کشـور اسلامی
ً
کاملا آزاد هسـتند و مسـلمانان وظیفـه دارنـد بـا آنهـا بـه عدالـت و نیکـی رفتـار کننـد ،ولـی
ا گـر بـر ّ
ضـد اسلام و مسـلمانان بـا کشـورهای دیگـر بنـد و بسـت داشـته باشـند ،مسـلمانان
ّ
موظـف هسـتند جلـوی ّ
فعالیـت آنهـا را بگیرنـد و هرگـز آنهـا را دوسـت خـود نداننـد( ».خا کپـور
و حسـینی 1392 ،بـه نقـل از سـبحانی ،1370 ،ص)527
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 .2اخالقمداری
اخالقمـداری یکـی از مهمتریـن اصـول رفتـاری دیـن اسلام به شـمار مـیرود .قـرآن کریم،
پیامبـر اسلام را الگویـی شایسـته و برتـر بـرای تمامـی مسـلمانان و بلکـه بش ّـریت معرفـی کرده
اسـت .قـرآن در تبییـن یکـی از جنبـه هـای رفتـاری ایـن الگـو ،شـیوۀ  برخـورد بـا اهـل کتـاب را
در قالـب بیانـی خطـاب بـه پیامبـر؟ص؟ به مسـلمانان آموزش داده و چنین امر فرموده اسـت:
«در مناظـره و مباحثـه بـا آنـان ،از بهتریـن روشهـا اسـتفاده کنیـد و بـه آنهـا بگوییـد کـه مـا به
آنچـه بـر مـا و شـما نـازل شـده ایمـان داریـم و خـدای مـا و شـما نیـز یکی اسـت( ».نحـل)125/
از ایـن رو ،رسـول خـدا؟ص؟ و نیـز امامـان معصـوم؟مهع؟ بـه نیکوتریـن و زیباتریـن وجه ممکن با
اهـل کتـاب برخـورد میکردنـد(.زار ع و مطهـری ،1395 ،ص)117
شـیوۀ عدالتمحـوری کـه فقـه شـیعه در راسـتای تقریـب مسـلمانان و اهـل کتـاب ارائـه
میکنـد نـه تنهـا سـطوح فـردی دسـتورات دینـی را دربرمیگیـرد بلکـه فراتـر از آن در سـطح
حکومتـی نیـز سـفارش شـده اسـت .یکـی از بهتریـن نمونههـا بـرای توصیـف و تبییـن ایـن
شـیوه ،داسـتان اختالفـی اسـت کـه میـان امـام علـی؟ع؟ و فـردی مسـیحی در زمـان خالفـت
امـام رخ داد .در تاریـخ آمـده اسـت کـه در زمـان خالفت حضرت علـی؟ع؟ زره جنگی حضرت

 *ینید نیب بیرقت زاس هنیمز ؛باتک لها هب تبسن هعیش یهقف ثیداحا رادم قالخا و روحم تلادع درکیور

نـزد مـردی مسـیحی دیـده شـد .او را نـزد قاضـی آوردنـد تـا میـان آنهـا حکـم کنـد .حضـرت
فرمودنـد :ایـن زره مـال مـن اسـت ،آن را نـه بـه کسـی فروختـهام و نـه بخشـیدهام .قاضی نظر
مرد مسـیحی را جویا شـد .مرد مسـیحی گفت :این زره از آن من اسـت و البته امیرالمؤمنین
نیـز دروغگـو نیسـت .وقتـی کـه قاضـی از امـام علـی؟ع؟ شـاهد و گـواه درخواسـت کـرد ،امـام
فرمودنـد :مـن شـاهدی نـدارم! بدیـن ترتیـب قاضـی بـه نفـع مـرد نصرانـی رأی داد و او زره
را برداشـت و بـه راه افتـاد .مـرد مسـیحی چنـد قـدم پیـش نرفتـه بـود کـه برگشـت و گفـت:
تصدیـق میکنـم کـه ایـن احـکام ،احـکام پیامبران اسـت .امیـر مؤمنان مرا پیـش قاضی خود
میبـرد تـا محا کمـه شـوم و قاضـی هـم علیـه وی حکـم صـادر میکنـد .مـن گواهـی میدهـم
کـه خدایـی جـز پـروردگار جهـان نیسـت و حضرت محمد پیامبر و بندۀ اوسـت .سـپس گفت:
بـه خـدا قسـم ای علـی! ایـن زره مـال توسـت و مـن موقعـی کـه شـما از جنـگ صفیـن بـاز
میگشـتید ،پشـت سـر سـپاه شـما آمدم و آن را از روی شـتر شـما برداشـتم .حضرت علی؟ع؟
فرمـود :ا کنـون کـه تـو اسلام آوردی ،مـن آن را بـه تـو بخشـیدم( .اثیـر ،1385،ص)401
این تنها یکی از صدها مورد مصداق عدالتورزی در موضوع ارتباطات فردی و اجتماعی
مسلمانان و اهل کتاب است .نکتۀ برجسته در مورد این مسئله سطح رعایت این اصل در
آئین اسالم است .مراجعۀ حا کم جامعۀ اسالمی به محکمه برای بررسی ادعای حقوقی یک
غیرمسلمان علیه خود ،نشان از آن دارد که چنین شیوهای باید در تمامی سطوح جامعه
ّ
حساسیت نشان دهد.
اعم از فردی ،اجتماعی رعایت شده و حکومت نیز باید نسبت به آن
جالبتر اینکه نهایت این دعوا ،به اسالم آوردن مدعی منتهی شده و از اسالم چهرهای
عدالتگرا به جمعیت غیرمسلمان آن زمان و نیز نسلهای بعد ارائه میکند.
در ادامـه نگاهـی بـه برخـی از روایـات مرتبـط بـا موضـوع بحـث میاندازیـم تـا بتوانیـم
فضایـی را کـه بـر اسـتدال لهای روایـی ما در کتب فقهی حا کم اسـت ،درک کـرده و نتیجهای
ملمـوس از آنهـا بـه دسـت بیاوریـم.
روایـت اول :ابـو الحسـن حـذا میگویـد خدمت امام صادق؟ع؟ حضور داشـتم که شـخصى 
از مـن پرسـید :دوسـتت چـه مىکنـد؟ گفتـم :او فرزنـد زن زنـا کار اسـت! در ایـن هنـگام امـام
صـادق؟ع؟ نـگاه تنـدى بـه مـن کرد.عـرض کـردم :قربانـت گـردم! او مجوسـى اسـت؛ مـادرش،
خواهر اوست .فرمود :مگر در دین آنان ،این عمل ،ازدواج نیست؟ ! (کلینی ،1429 ،ص )189
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روایـت بـاال ا گرچـه در مـورد مجوسـیان اسـت امـا به طریق اولـی رویکرد ّ
خاص دین اسلام
نسـبت بـه اهـل کتـاب را نشـان میدهـد؛ زیـرا همـان طـور کـه در بخـش اول مقالـه نیـز اشـاره
شـد ،فقهـا در مـورد اهـل کتـاب بـودن مجوسـیان اختلاف نظـر داشـته و در نهایـت ایشـان را
در حکـم اهـل کتـاب دانسـتهاند .بـر اسـاس مضمـون روایـت ،امـام صـادق ؟ع؟بـه نوعـی یکی
از شـیعیان را بـرای اهانـت بـه یـک مجوسـی توبیـخ میکننـد کـه ایـن عمـل دو پیـام واضـح بـه
همـراه دارد :اول اینکـه توهیـن بـه یک غیرمسـلمان جایز نیسـت؛ دوم اینکـه حکم مذکور که
در خصـوص یـک مجوسـی آمـده ،بنابـر قیـاس اولویـت میتوانـد بـرای اهـل کتـاب نیـز کـه بـه
مراتـب شـأن باالتـری در ادبیـات روایـی مـا دارنـد بـه کار گرفته شـود.
ىکـرد از مسـیری عبـور کـرد .امیرالمؤمنیـن؟ع؟  
روایـت دوم :پیرمـردى نابینـا کـه گدایـى م 
فرمـود« :ایـن کیسـت؟» گفتنـد« :اى امیرالمؤمنیـن! او یـک مسـیحى اسـت ».راوى گفـت:
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود :او را (در جوانـی) بـه کار گرفتیـد ،چـون پیـر و ناتوان شـد آنگاه رهایش
کردیـد!؟ از بیتالمـال بـه وى انفـاق کنید(.طوسـی ،1407 ،ص )293
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روایـت سـوم :زکریـاى ابراهیـم گویـد :مـن نصرانـى بـودم ،مسـلمان شـدم و بـه حـج رفتـم.
خدمـت حضـرت صـادق؟ع؟ رسـیدم و عـرض کردم :مـن نصرانى بودم ،اسلام آوردم .فرمود:
َ ُ
ک نْ� تَ� تَ� ْدری َما ْال ِک ت َ� بُ
ا�
در اسلام چـه دیـدى؟ گفتـم :ایـن آیـه سـبب هدایـت مـن شـد «ما
ِ
َ َ ْ َ نُ َ
َ
نَ َ
ً
َ َْ ُ َْ
ا� َول ِک نْ� �جَ عل ن� ُاه ن� ًورا ن�ه ِدی ِب� ِه َم نْ� � ش� ُاء ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ن�ا» امـام؟ع؟ فرمـود واقعـا خـدا تـو
ولا ال ِإ� ی�م
را هدایـت نمـوده بعـد سـه مرتبـه فرمـود :خدایـا او را هدایـت کـن .هـر سـؤالى دارى بپـرس.
عـرض کـردم :پـدر و مـادر و خویشـانمان نصرانـى هسـتند ،مـادرم کـور اسـت ،آیـا مـن بـا آنهـا
باشـم و در ظرفهـاى آنهـا غـذا بخـورم؟ فرمـود :گوشـت خـوک میخورنـد؟ گفتم:نـه .دسـت
بـه آن نمیزننـد .فرمـود :اشـکالى نـدارد .ولـى متوجـه بـاش بـه مـادرت مهربانـى  کـن وقتـى از
دنیـا رفـت ،جنـازۀ او را بـه دیگـرى نسـپار و خـود امـور کفـن و دفـن او را انجـام بـده .وی وقتـى 
ّ
بـه کوفـه برگشـت نسـبت بـه مـادرش بیشـتر از قبل مهربانـى مینمود .چون مـادر از وی علت
را جویـا شـود او گفـت امـام صـادق؟ع؟ چنین دسـتوری به مـن داده اسـت .در نهایت مادر او
نیـز اسلام آورد( .عاملـى ،1409 ،ص)491
ایـن دو حدیـث ،نمونههـای بـارز و برجسـتۀ فرهنـگ عدالـتورزی و نیـز فراتـر از آن
اخالقمداری در سطح خانواده و اجتماع از منظر اسالم میباشند .آنچه این دو را از سایر

روایـت چهـارم :علیبـن مهزیـار میگوید خیـران یکی از خادمان حضـرت جواداالئمه؟ع؟
کـه زمانـی همچنیـن در شـمار اصحـاب حضـرت قـرار داشـت روزی بـه مـن گفـت هشـتهزار
درهـم از اهالـی شـهری بـه مـن هدیـه شـده و مـن احسـاس کردم کـه بعضی از این مـال مبهم
اسـت و معلـوم نیسـت دهنـدۀ آن مـال چـه کسـی اسـت .دوسـت نداشـتم ایـن دراهـم مبهـم
را بـه صاحبـش برگردانـم؛ زیـرا ّرد احسـان شایسـته نیسـت ،بـه همیـن دلیـل بـه جواداالئمـه
همچنیـن نامـهای نوشـتم و گفتـم نمیتوانـم ایـن هشـت هـزار درهـم مبهـم را بـه صاحبـش
برگردانـم همچنیـن نمیتوانـم پیـش از ایـن کـه شـما نظـر بدهیـد ،بـا ایـن پـول کاری انجـام
دهـم .حضـرت در جـواب او میفرماینـد :پیامبـر هدیـۀ یهـودی و نصرانـی را برنگردانـد .وقتـی
بـه تـو درهمهایـی داده میشـود و یـا غیـر از اینهـا قبـول کـن ،ا گـر هدیـهای بـه تـو داده شـد،
حـق نـداری آنهـا را رد کـرده و قبـول نکنـی( .عاملـی ،1409 ،ص)292
روایت باال تنها به بخش کوچکی از اقدامات تعاملی ،عدالتمحور و اخالقمدار پیامبر
اسالم؟ص؟ اشاره دارد .رد نکردن هدیۀ یهودی و نصرانی از اخالق واالی رسول خدا در
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مـوارد متمایـز میکنـد تأ کیـدی اسـت کـه در هـر دو روایـت نسـبت بـه بـزرگ خانـواده و بهویژه
مـادران شـده اسـت .در روایـت چهـارم امـام علـی؟ع؟ بـا نشـان دادن رأفـت و اخالقمـداری
دیـن مبیـن اسلام ایـن مهـم را در عرصـۀ عمـل نیـز محقـق کـرده و بـرای پیرمـرد مسـیحی
نیازمند
سـهمی از بیتالمـال در نظـر میگیـرد .این بدینمعناسـت که در نظر شـار ع مقـدس
ِ
مسـلمان و اهـل کتـاب بـا یـک چشـم دیـده شـده و بـا آنهـا یکسـان رفتـار میشـود .دسـتور بـه
انفـاق نسـبت بـه پیرمـرد نصرانـی از بیتالمال مسـلمین نشـاندهندۀ وجود یـک روح فرا گیر
و عدالتگـرا در بدنـۀ دسـتورات دینـی اسـت کـه نـه تنها مسـلمانان بلکه سـایر کفـار غیرمعاند
را نیـز زیـر چتـر حمایتـی خـود میگیـرد .نـه تنهـا ایـن مسـئله در رأفـت و عطوفـت بیحـد و
حصـر امامـان معصـوم؟مهع؟ و نیـز دیـن اسلام ریشـه دارد بلکـه مقتضـای عدالـت از سـوی
آئینـی میباشـد کـه خـود داعیـهدار و مجـری عدالـت و اخالقمـداری اسـت .از همیـنرو در
روایـت بعـد امـام؟ع؟ راوی را بـه مهربانـی بیشـتر بـا مـادر غیرمسـلمان خـود تشـویق میکنـد،
مسـئلهای کـه در نهایـت بـه مسـلمان شـدن وی منجـر میشـود .توصیـه بـه ّاتخـاذ چنیـن
رفتـار اخالقمدارانـهای تـا جایـی پیـش مـیرود کـه ّ
حتی امام بـه وی دسـتور میدهند جنازۀ
مـادر را بعـد از مـرگ ،خـود بـر دوش کشـیده و مراسـم کفـن و دفـن را انجـام دهـد.
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ً
ارتباطات فردی و نیز اجتماعی ایشان با ّ
اقلیتهای دینی نشان دارد .با اینکه ظاهرا
محذوری نیز برای ّرد مال هدیه به راوی وجود نداشته و امام جواد؟ع؟ میتوانستند حتی
از باب احتیاط به گونهای دیگر حکم دهندّ ،اما با این حال ایشان سائل را به قبول هدیه
سفارش میکنند .چنین سیره و منشی از زمان صدر اسالم تا دوران غیبت امام عصر میان
اهل بیت؟مهع؟ وجود داشته است .پیشگام این موضوع را باید پیامبر اسالم دانست که با
اقدامات عدالتمحور ،اخالقمدار و تقریبی خود زمینه را برای رشد بذر تعامل در ارتباطات
میانفردی و اجتماعی مسلمانان با دیگر گروههای دینی فراهم ساخت.
بـر اسـاس منابـع تاریخـی از جملـه اقدامـات مهـم پیامبـر ا کـرم؟ص؟ پـس از هجـرت و ورود
بـه مدینـه ،تنظیـم روابـط متقابـل جامعـۀ اسلامى و ّ
اقلیتهـاى دینـى بـود ،بهنحـوی کـه
تمـام شـهروندان دولـت اسلامى اعـم از مؤمنـان ،و اهـل کتـاب را دربرمیگرفـت .یکـی از ایـن
اقدامـات تنظیـم پیمـان نامههـا و عهدنامههـا بـا دیگـر گروههـای دینـی در آن زمـان اسـت .از
جملـه برجسـتهترین ایـن پیمانهـا توافقـی اسـت کـه  بـه «موادعـه یهـود» معـروف اسـت .در
بخشی از پیمان آمده است« :بسم اهّلل الرحمن الرحیم .این نوشتهاى است که محمد؟ص؟
میـان مسـلمانان قریـش و یثـرب و کسـانى  کـه بـه ایشـان ملحـق مىشـوند و بـه همراهشـان
ّ
جهـاد مىکننـد .آنـان ملتـى واحـد را تشـکیل مىدهنـد .مهاجریـن در پرداخـت دیـه و فدیـه
بـر آداب پیـش از اسلام باقـى هسـتند و بـه نیکـى و عدالـت آن را مىپردازنـد .بنىعـوف،
بنىسـاعده ،بنىحـارث ،بنىجشـم ،بنىنجـار ،بنىعمروبـن عـوف ،بنىنبیـب و بنـىاوس
نیـز بـر رسـوم پیـش از اسلام باقـى هسـتند ...هـر یهودى از ما پیـروى کند ،یارى مىشـود و با
دیگـر مسـلمانان مسـاوى اسـت ،بـر او سـتم نمىشـود و دشـمنش یـاری نمىگـردد...
     یهـود هنـگام جنـگ همـراه مسـلمانان هزینـۀ جنگـى را مىپردازنـد .یهـود بنىعـوف و
بندگانشـان بـا مسـلمانان در حکـم یـک ملـت هسـتند .یهودیـان دیـن خـود و مسـلمانان
دیـن خـود را دارنـدّ ،امـا هـر که سـتم کند ،خـود و خانـوادهاش را به هال کت خواهـد انداخت.
بـراى یهودیـان بنىنجـار ،بنىحـارث ،بنىسـاعده ،بنىجشـم ،بنـىاوس ،بنىثعلبـه ،جفنـه
بنىثعلبـه و بنىشـطیبه همـان حقـوق بنىعـوف ثابـت اسـت .نزدیـکان ایشـان هـم از ایـن
مزایـا برخـوردار هسـتند ...یهـود اوس و موالىشـان نیـز از ایـن حقـوق برخـوردار میباشـند»
(ابنهشـام[ ،بىتـا] ،ج  ،1ص )501
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Cنتیجه گیری
شــاخصههای رفتــاری کــه در متــون روایــی و نیــز نظــرات علمــا و فقهــاء شــیعه در مــورد
مســئلۀ ارتبــاط بــا اهــل کتــاب مطــرح شــده دارای یــک چارچــوب جامــع و منطقــی اســت کــه
بایــد در تمــام ســطوح زندگــی فــردی و اجتماعــی مســلمانان رعایــت شــود .ایــن مهــم همــان
اصــل رعایــت عدالــت و نیــز در نظــر گرفتــن جنبههــای اخالقــی در مــراودات و ارتباطــات
بیندینــی اســت .بدیهــی اســت کــه پیادهســازی ایــن مبانــی در ســطح فــردی و بهویــژه در
ســطح کالن جامعــه و نیــز حکومــت ،موجــب میشــود بســتر بــرای تقریــب بیندینــی فراهــم
شــود و در نتیجــه بحثوگفتگــو جــای نگاههــای کلیشـهای و تعصبــات را بگیــرد .ایــن منطــق
و روشــی اســت کــه ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ چــه در ســیرۀ رفتــاری خــود و چه در قالب دســتورات
شــرعی و احــکام بــه نس ـلهای بعــد آمــوزش دادهانــد .رعایــت عدالــت در مســئلۀ ّ
وصیــت،
احتــرام بــه والدیــن و مــادر ،قبــول هدیــۀ کتابــی و مــواردی از ایــن دســت همگــی مصادیقــی
از ایــن مســئله هســتند .از ســوی دیگــر ،تبییــن صحیــح نــگاه و نگــرش دیــن مبیــن اســام بــه
دیگــر ادیــان از بســیاری از کژاندیش ـیها ،تحریفــات ،سوءبرداش ـتها و تفســیرهای شــخصی
از مضامیــن دینــی جلوگیــری میکنــد .آنچــه در مســئلۀ تکفیــر و ســلفیه شــاهد آن بودیــم تــا
حــدودی بــه ایــن حــوزه گــره میخــورد.
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1.قرآن کریم.
2.ابناثیر ،عزالدین ( ،)1385الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر ،المجلد  3و .13
3.ابنقیم جوزیه ،محمدبن ابیبکر ( ،)1418احکام اهل الذمه ،عربستان :رمادی النشر ،المجلد .3
4.ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدین محمدبن مکرم ( ،)1414لسان العرب ،لبنان :دار الفكر
للطباعة و النشر و التوزيع ،المجلد  10و .15
5.ابنهشام ،ابومحمد عبدالملک [بیتا] ،السیرة النبویة ،بیروت :دارالمعرفه.
6.بحرانی ،يوسفبن احمدبن ابراهيم آلعصفور ( ،)1405الحدائق الناضرة فی أحکام العترة
الطاهرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم ،المجلد  22و .25
ّ 7.
حرعاملى،محمدبنحسن(،)1409وسائلالشیعة،قم:مؤسسۀآلالبيت،المجلد28،17و .29
8.خا کپور ،حسین؛ سادات حسینی ،الهامالسادات (« ،)1392بررسی حقوق ّ
اقلیتهای
دینی و جزیه در قرآن» معارف قرآنی ،رقم  ،15صص .135-117
9.خوانسارى ،سيداحمدبن يوسف ( ،)1405جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،قم:
اسماعيليان ،المجلد  4و .7
10.راغب اصفهانى ،حسينبن محمد ( ،)1412مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان-سوریه :دارالعلم -
الدار الشامية.
11.زارع ،محمد؛ مطهری ،سید مصطفی (« ،)1395چگونگی مواجهۀ اهل بیت با اهل کتاب»،
حدیث حوزه ،شمارۀ  ،13صص .130-115
12.سبحانی ،جعفر ( ،)1370مبانی حکومت اسالمی،ترجمة داود الهامی ،قم :توحید
13.شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ( ،)1415الملل و النحل ،لبنان-بیروت :دارالمعرفه،
المجلد .1
14.شهید ثانی ،زينالدينبن على عاملی ( ،)1410الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
ّ
(المحشى كالنتر) ،قم :داوری ،المجلد  5و .10
15.طباطبایی ،محمدحسین [بیتا] ،تفسیر المیزان ،ترجمة محمدباقر موسوی همدانی ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی ،جلد .19
16.طريحى ،فخرالدين ( ،)1416مجمع البحرین ،تهران :كتابفروشى مرتضوى ،جلد  5 ،1و .6
17.طوسى ،محمدبنحسن ابوجعفر ( ،)1407الخالف ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم ،جلد  2و .6
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 ،)1387( ، ___________18.المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران :المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار
الجعفرية ،المجلد  4و .8
 ،)1407( ،____________19.تهذیب األحکام ،تهران :دارالكتب اإلسالمية ،المجلد  6و .10
20.کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوب ( ،)1429الکافی ،قم :دار الحديث للطباعة و النشر،
المجلد .15 ،13 ،10 ،7
21.مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1391فسلفۀ اخالق ،قم :انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی
امام خمینی.
22.مطهری ،مرتضی ( ،)1397عدل الهی ،تهران :صدرا.
23.معین ،محمد ( ،)1362فرهنگ فارسی معین ،تهران :مؤسسه امیرکبیر ،المجلد .2
24.موسوى خمینی ،سيد روحاهّلل ،)1425( ،تحریرالوسیلۀ ،ترجمة علی اسالمی ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم ،المجلد .3
25.نجفى ،محمدحسن [بیتا]  ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت-لبنان :دار إحياء
التراث العربي ،المجلد  28 ،23 ،21و .43
ُ
26.نعمان ،محمدبن محمد ( ،)1413المقنعه ،قم :کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید.
27.یوسفی ،احمدعلی (« ،)1384عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم با اشارۀ موردی به نظام
سرمایهداری لیبرال» کتاب نقد ،شمارۀ .37
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 .1رجوع شــود به ســورۀ بقره آیات 109 ،105؛ ســورۀ آل عمران آیات  64ـ  69 ،65ـ  98 ،75 ،72ـ ،110 ،99
119 ،113؛ ســورۀ نســاء آیــات 171 ،159 ،153 ،123؛ ســورۀ مائــده آیــات 77 ،68 ،65 ،59 ،19 ،15؛ ســورۀ
عنکبــوت آیــه 46؛ ســورۀ احــزاب آیــۀ 26؛ ســورۀ حدیــد آیــه 29؛ ســورۀ حشــر آیــات 11 ،2؛ و ســورۀ بینــۀ
آیــات .6 ،1
. 2نــک :إال مــن ظاهــر المحکــی عــن العمانــی فألحقهــم بعبــاد األوثــان و غیرهــم ممــن ال یقبــل منهــم إال
اإلســام؛ نجفــى ،جواهرالــکالم فــی شــرح شرائعاإلســام ،جلــد  ،21ص .228
 .3المجوس کان لهم کتاب ،ثم رفع عنهم؛ طوسى ،الخالف ،ج  ، ۲ص .۵۱۰
4. Ethical
5. Unethical
ُ
 .6بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک :نعمــان ,محمدبــن محمدبــن ( ،)1413المقنعــه ،قــم :کنگــرۀ جهانــی
هــزاره شــیخ مفیــد  ،ص.269-274
 .7بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک :.خراســانى ،علــى محمــدى ،شــرح تبصــرۀ المتعلمیــن (محمــدى)،
ج ،2ص137؛ اصفهانــى ،مجلســى دوم ،محمدباقربــن محمدتقــى ،مــرآۀ العقــول فــی شــرح أخبــار
ّ
آلالرســول ،ج ،9ص122؛ حلــى ،محقــق ،نجمالدیــن ،جعفربــن حســن ،شرائعاإلســام فــی مســائل
ّ
الحــال و الحــرام ،ج ،2ص165؛ حلــى ،عالمــه ،حس ـنبن یوســف بــن مطهــر اســدى ،تحریراألحــکام
الشــرعیۀ علــى مذهــب اإلمامیــۀ (ط  -الحدیثــۀ) ،ج ،3ص289؛ عاملــى ،کرکــى ،محقــق ثانــى ،علىبــن
حســین ،جامعالمقاصــد فــی شــرح القواعــد ،ج ،9ص.7

The Justice-based and Ethical Approach of the Shia Jurisprudence Regarding
the People of the Book; Providing the Basis for Interfaith Proximity
Hadi Qorbanyar1

The way that Shia jurisprudence looks at ahl al-kitah illustrates the existence of
a spirit of proximity which is reflected in the Islamic decrees and jurisprudential
laws through calling for the observance of justice and morality with respect to
them. This attitude is an important step in the development of creating a more
religious harmony, especially among Muslims, Christians and Jews; Because
one of the main causes of misconceptions about and misinterpretation of Islam
in modern world is the lack of a proper and accurate presentation of Islam for
non-Muslims which stems from the separation of those religious groups in the
contemporary world.
This study tries to highlight the above mentioned attitude in an attempt to pave
the way for developing more interactions and dialogue between Muslims and
the People of the Book. In this regard, the two axes of observing justice and
morality within the Islamic laws regarding the non-Muslims have been studied
so that the method of the proximity of Abrahamic religions will be developed.
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1. Student of the Four in Hawzah of Khorasan The Holy City of Mashhad.
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