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چکیده
اسالم که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصههای باور ،اندیشه و گرایش علمی انسان ،دیددگا هدای ادای ی عر ده نمد د
است ،بلکه در ح ز های عملی نیز دست رال ملها ،بایدها و نبایدهای یبتنی بر یبانی ینطقدی و دن نمد د اسدت کده از نم ندههدای آن،
ییت ان به «قاعدة الزام» اشار نم د ،قاعد ای که از آن با عن ان همزیستی فقهی یاد شد است .نتایج حاصل از تحقیدق نشان یدیدهدد
بر اساس این قاعد  ،هر یذهبی بده همان احکام و ق انینی که خ د بدان اعتقاد و باور دارد یُلزم ییش د ،این همان ی نای حدیث ی روف
«اَلزِیُ هُم بِما اَلزَیُ ا بِهِ اَنفُسَهُم» ییباشد که در اکثر ینابن  ،عمدتاً برای اثبات این قاعد به این حدیث شریف تمسّک شد اسدت .ایّدا یدا
در این یقاله با یراا ه به تفاسیر قرآن یجید و کتب ی تبر فقهی س ی کرد ایم برای اثبات و حجیّت این قاعدد عدالو بدر کدر روایدات
ی تبر ،به آیاتی از کالم اهلل یجید نیز استناد کنیم چرا که در ص رت اثبات این ایر قاعدة الزام در فقه ایاییّه از اایگدا وید ای برخد ردار
خ اهد ب د.

کلیدواژگان
ایاییّه ،اهل سنّت ،اهل کتاب ،قاعدة الزام ،کتاب و سنّت.

 دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران

 نويسنده مسئول :استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد خوي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خوي ،ايران
رايانامهAlireza_lotfi2010@yahoo.com :
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بیان مسأله
يکي از ويژگيهاي ممتاز دين مقدّس اسالم ،برقراري صلح ،وحدت و برادري در میان آحاد جامعه
است ،به طوري كه بر اين اساس ،زندگي اقشار مختلف مردم در جامعة اسالمي بر پايةة همیيسةتي
مسالمتآمیی شکل گرفته است .در اين رابطه ،تعاملي كه بین مسلمانان بةا اقلیّةتهةاي مةبهبي بةر
مبناي قرارداد ذمّه شکل گرفته ،از مصاديق مهمّ صلحجويي دين مبین اسالم است .بيگمةان اببةات
ادّعاي عدالتجويي و صلح طلبي دين اسالم در برخورد با هم پیمانان خود ،تنها بةا اببةات حقةوق
مسلّم اقلیّتهاي مبهبي در جامعة اسالمي میسّر است.
بنابر اين يکي از بحثهاي قابل طرح در جامعة اسالمي ،به ويةژه در شةرايک كنةوني ،مو ةو
تعامل با اقلیّتها و حقوق آنهاست .لبا يکي از وظايف مهمّ حکومت اسةالمي و نهادهةاي آن ،بةه
رسمیّت شناختن و نهادينه كردن و اجراي حقوق انسانهاي تحت حاكمیّت خةويش اسةت .پیةامبر
اكرم (ص) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كتةا ،،ايةن روش را بةه طةور عملةي بةه اجةرا
گباشته و در كوتاهترين مدّت ملّتي متّحد ،نیرومند و با ايمان تشکیل داد زيرا از همان آغةاز طلةو
اسالم و به وجود آمدن جوامع اسالمي ،جمعیّتها و گروههايي از پیروان اديان مختلف ،بدون آنکه
به اسالم بگروند ،در كنار مسلمانان در سرزمینهاي اسالمي باقي ماندند و زنةدگي بةا مسةلمانان را
بر مهاجرت يا مسلمان شدن ترجیح دادند .حکومةت اسةالمي نیةی در مواجهةه بةا ايةن فرقةههةا و
گروههاي ديني از يک استراتژي مشخّص بهره ميبرد .از جملة اين فرقهها ،پیةروان اديةان آسةماني
ديگر همچون مسیحیان ،يهوديان و مجوسیان بودند كه حا ر بةه اسةالم آوردن نبودنةد ،امّةا قصةد
جنگ هم نداشتند و خواهان زندگي مسالمتآمیةی بةا مسةلمانان بودنةد .قةرآن كةريم بةا رسةمیّت
بخشیدن به اقلیّت ها و اعتراف به واقعیّت آنها ،حقوق آنان را نیی به رسمیّت شناخته و با يک پیوند
معنوي ،ارتباط خود را از واقعیّت آيینهاي آسماني ،غیر قابل تفکیک ميشمارد.
به طور كلّي از ديدگاه اسالم ،اهةل ذمّةه يةا اقلیّةتهةاي دينةي در جامعةة اسةالمي از حقةوقي
برخوردارند كه اين حقوق براي آنها جاري و ساري ميشود بر اين اسةاس ،در ديةن مبةین اسةالم
براي اجرايي شدن زندگي مسالمتآمیی با اقلیّتها ،قاعده اي با نام «قاعدة الةیام» پةیشبینةي شةده
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است .اين قاعده چون ساير قواعد فقهي در نظام حقوقي ايران تأبیر گباشةته و نحةوة تعامةل يةک
انسان مسلمان را با ساير مباهب ديگر روشن ميكند .لبا قانونگبار بر مبناي ايةن قاعةده در بحةث
احوال شخصیّه فتواي علماي ساير مباهب اسالمي و اديان آسماني را پبيرفته است.
شايان ذكر است كه در مبهب شیعه جعفرى دو ويژگى بسةیار مهةمّ ،روش ايةن مةبهب را در
توجیه شرعىّ رعايت احوال شخصیّه پیروان مباهب و اديان ديگر و نیی بیگانگان به مفهوم حقةوقى
و سیاسى آن از روش اهل سنّت ممتاز ميكند:
 .1ويژگي اوّل فقه مکتب تشیّع ،مفتوح بودن با ،اجتهاد است اجتهاد به فقهاي شیعه اين اجازه
را داده است كه در هر عصري مسائل مبتال به اجتما خةود را بةا شةر مطابقةت دهنةد و
بتوانند آن را در احکام مستحدبه زمان خود بکار برند .اجتهاد ويژگةى برجسةتة فقةه شةیعه
است كه ريشه در اعماق قرون دارد و در اعصار و امصار در زندگى اجتماعى مردم حضةور
مؤبّر داشته و رمی بقاى تشیّع به حسا ،مىآيد و زمینة سازگارى حقیقى مبهب شیعه را بةا
واقعیّات اجتماعى و مقتضیّات زمان فراهم مىسازد و همةواره پرتةوان بةه وظةايف خطیةر
خويش در جامعة اسالمي جامة عمل ميپوشاند .ناگفته نماند كه اجتهاد در فقه شیعه از نظر
معنا و روش با اجتهاد در فقه اهل سنّت متفاوت است چرا كةه اهةل سةنّت متأسةفانه يةک
دورة طوالنى حدود هیار سال انسداد با ،اجتهاد را سپرى كردهاند .در عصر كنونى كه با،
ا جتهاد را گشودند مرزهاى مباهب را نیی به هم ريختند كه خود عةوار

و تبعةات منفةى

فراوانى به همراه داشت.
 .2ويژگي دوّم فقه شیعه ،كه مباهب اهل تسنّن از آن محرومنةد وجةود قاعةدة فقهةى بةه نةام
«قاعدة الیام» است .با وجود اين دو خصیصه ،فقهاى شیعه آن دغدغةهاى كةه فقهةاى اهةل
سنّت براى روزآمد نمودن احکام شرعى با مقتضیّات زمان ،گرفتار آنند ندارند.
نا گفته نماند است كه در تألیفات و آبار موجود در رابطه با اببات قاعدة الیام غالباً به روايةات و
گاهي به اجما  ،سیرة متشرّعه ،سیرة عقالء و عقل نیی آن هم به صورت گبرا و پراكنده استناد شده
و از قرآن كريم به عنوان مدرک قاعده بحث آنچناني نشده است لبا اين مقاله به دنبال آن است كةه
با استفاده از آيات شريفه و منابع معتبر تفسیري و با تکیه بر نظرات مفسّران عظام ،و در كنار آن بةا
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استدالل به برخي از روايات كه از جهت سند و داللت اعتبار و حجیّت دارند در حدّ توان خود بةه
اببات اصل مشروعیّت اين قاعده پرداخت نمايد.
مستندات قاعدة الزام
بسیاري از بیرگان كه از قاعدة الیام بحث نمودهاند دلیل و مدرک آن را تنها روايةات وارده از ائمّةة
معصومین علیهم السّالم دانسته و براي حجیّت اين قاعد از قرآن كريم سخني نگفتهاند ،شايد اوّلین
كسي كه اين مطلب را تصريح كرده است مرحوم شیخ حسین حلّةي از بیرگةان و اعةاظم علمةاي
ِ ِ
نجف است كه در ايةن بةاره مةيفرمايةد« :و تَ ِ ِ
ِ
َلِ ِِب َدر َِّ َاَ ةلر ِ َدَر ِ
نحصرُ ََِّةر ََّعِدر ِب ِخارِرِ ِل ََّفةرُال ََّرِ َ
َ َ
ََّ ةسرم » چنان كه مالحظه ميشود ايشان ادلّة قاعدة الیام را منحصر در روايةات ائمّةة معصةومین( )
دانستهاند( .بحرالعلوم)262 ،)1111( ،
مرحوم آيت اهلل فا ل لنکراني نیی در رابطه با اينکه مستند قاعدة الیام تنها رواياتي است كةه از
ِ
رِاُ ر عر در َ ِ َورِ َا ِ
رَِ َد ر
َاِ ِ
ائمّة معصومین علیهم السالم وارد شده است ميفرمايةد« :مسرَرنَ اِ َو ََّّا َ َ
َاِر ِ
َیِ و ِررِاِ ُِ َا ََِِّةر ِ ر َِ ِیصرِل ََّر ةَّ ِ ِخَّ ِرُو ِ
نِِ َََِّر ََّ ِرُو ِ
رِِ ِ
تَعر ِا ُِ م ِ
ةصرلَِب خالرََِّ ِح ِال ل ِ
َیِ ََّرَِ ِلَِ ِِب َدر َِّ ََّعِر َِِب
َ
ا
ا
ِ
ِاُِِب لرََِِ ِ
ِ َدَر ِ ََِعر َ »(.فا ل لنکراني« )161 /1 ،)1121( ،مستند قاعدة الةیام و ظةاهر ايةن
ََّطا َ َ
است كه ة بعد از اين كه [دانستیم] اجما بر فر

وجودش ،به خاطر احتمال استنادش به روايات

و يا ديگر ادلّه ،اصالت ندارد ة دلیل اين قاعده تنها رواياتي است كه از اهل بیت عصمت و طهارت
صلوات اهلل علیهم اجمعین وارد شده است».
امّا با مراجعه به برخي از آيات قرآن كريم و تفسیرهايي كه مفسّران از آن آيات ارائه دادهاند بةه
خوبي ميتوان براي اببات قاعدة الیام به آن آيات استدالل نمود:
دلیل اوّل :آیات قرآن کریم
 .8آیة چهل و دوّم سورة مائده

ب َ ةكَِِّ َا َِّ سح ِ
« ََسةِدِ َا َِّْ َك ِذ ِ
وك َئرََِْب َو
ض َدرْنر ْ فَرَ ْرَّ اَُّرُ َ
ت فَِإ ْا جِء َ
ض َدْنر ْ َو إِ ْا تر ْعر ُِ ْ
ِلك ْ َرْرنَر ْ َْو َْد ُِ ْ
وك فَ ْ
ْ
ِ ِ
َل ُِر ََّْل ْع ِسرط َ » «آنها بسیار به سخنان تو گوش مىدهند تا آن را
ِلك ْ َرْ رنَر ْ ِخَّْع ْسر إِ ةا َ ا
إِ ْا َل َك ْل َ
ت فَ ْ
تکبيب كنند مال حرام فراوان مىخورند پس اگر نید تو آمدند در میان آنةان داورى كةن ،يةا (اگةر
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صالح دانستى) آنها را به حال خود واگبار! و اگر از آنةان صةرف نظةر كنةى ،بةه تةو هةی زيةانى
نمىرسانند و اگر میان آنها داورى كنى ،با عدالت حکم كن ،كه خدا عادالن را دوست دارد».
در مورد شان نیول اين آية شريفه دو قول مختلف ذكر شده است:
قول اوّل :عدّهاى از مفسّرين بر اين باورند كه اين آيه در مورد اختالف بین قبیلةة بنةىنضةیر و
قبیلة بنى قريظه نازل شده است اين دو طائفه در میان خود پیمةانى بسةته بودنةد و بعةد از حضةور
پیامبر اكرم صلّى اهلل علیه وآله در مدينه در مورد اختالف بر سر قتل يک نفر از بنى نضیر كه توسک
فردى از بنى قريظه كشته شده بود به ايشان مراجعه مىكنند و آيةه در مةورد آنةان نةازل مةىشةود.
(بحراني)116 /2 ،)1121( ،
قول دوّم :عدّهاى ديگر از مفسّرين بر اين باورند كه اين آيه در مةورد دو نفةر از اشةراف يهةود
نازل شده كه مرتکب زناى محصنه شده بودند و آنان مىخواستهاند كه حدّ رجةم بةر آنهةا جةارى
نشود لبا به پیامبر اكرم(ص) مراجعه كردند و آيه در مورد آنها نازل شده است .در اين ماجرا پیامبر
اكرم صلّى اهلل علیه و آله مطابق مطلبى كه در تورات موجود بود و علمةاى بنةى اسةرائیل نیةی آن را
مىدانستند حکم فرمودند( .طبرسي)313 /3 ،)2001( ،
بیان استدالل

آنچه براى استدالل به اين آية شريفه در اببات قاعدة الیام بايد بیان كرد اين است:
در اين آية شريفه خداوند به پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآله مىفرمايند :اگر يهود نیاعى داشةتند و
پیش تو آمدند بین آنها بر طبق شريعت اسالم حکم كن «فَاحکُم بَینَهُم» و يا اعرا

خود واگبار «َو َد ُِض َدن ».
در «َد ُِض َدن » دو احتمال وجود دارد:

كن و به حةال

 .1به آنها بگو اين مسأله به من ربطى ندارد.
 .2آنها را به حکّام خودشان ارجا بده ،كه بین آنها بر حسب مبهب خودشان حکم كنند.
طبق معناى اول ،آية شريفه هی ربطى به قاعدة الیام ندارد در نتیجه نمةيتةوان بةراي اعتبةار و
حجیّت اين قاعده به آن آيه استناد كرد .اما اگر معناى دوّم مقصود آيه باشد بيترديد مىتوان بةراى
اببات اين قاعده به آن آية شريفه استدالل نمود.
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به حسب آنچه در روايات و كلمات فقهاء آمده است منظور از آيةة شةريفه همةان معنةاى دوم

است ،به عبارت كاملتر ،مراد ازعبارتَ« :در ُِض َدرن » بنا بر آنچه بعضي از فقها و مفسّرين گفته اند و
رواياتي نیی در اين رابطه وارد شده است يعني« :آنها را رها كن ،كه بر طبق ملّت و ديةن خودشةان

بین آنها حکم شود» .لبا هی كس جملة « در ُِض َدرن » را به معناي رها كردن كامل آنها كه هر كاري
دلشان خواست انجام بدهند و از سوي هی مقامي محاكمه نشوند ،نگرفته است .نه در شةیعه و نةه
در سنّي كسي عبارت مبكور را اين طور معنا نکرده است .پس آنچه كه مسلّم است داللت آيةه بةر
تخییر است و اين دو لع تخییر ،يک لع آن حکم بر طبق دين اسالم است ،لع ديگر آن ايةن
است كه در بین آنها بر طبق شريعتشان حکم صادر شود ،بعضي از فقها نیی به اين مطلةب تصةريح
كردهاند ،از جمله ،مرحوم محقّق اردبیلي قدّس سرّه در زبده البیان مىفرمايند:
«كأنرارت َ ر َِّ نةر ِب ل رةىِ دَ ر ِرت و آَِّرت و َِّل رَّ ارع رِ معِم رت ِم رَّ َامررِِ و َ ِ
َّعِض ريح إا َت رِ َك إََّر ِ
ا َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ِ
ََّ َك الررِلح َر َ ا َُكلرَِ َ رنَر ِخ ََّعر ِح ََّةرذي َار َِ َلَرق ِف نَلر ِ َامر ُِح َو ار َِ َمع ُّررى َاِررم ح َو
رُد ِ إا ورِ َا فر َئ ِ
رِم ِ َُکلرِ َا رنَر ِقع ُّر َئ ِ
ا اع ُِضَِ دن أبا ُِ ِا إَّ ل اک ِ
رُد ِ
َ
َ
ََ
َ
ف ِت لک َولِ ذَ َوَُ َلرحِ نِ» (اردبیلي( ،بيتا)« )681 ،اين آية شريفه براى پیامبر يةا هةر
كس كه در جايگاه او باشد مثل امام و قا ى تخییر را بابت مىكنةد كةه اگةر كفّةار
براى حکم كردن به او رجو كردند يا بین آنها به عدل حکم كند كه همةان حةقّ و
مقتضاى اسالم است و يا اينکه از آنهةا اعةرا

كنةد بةه اينکةه آنهةا را بةه حکةام

خودشان حواله دهد تا بین آنها به مقتضاى شر خودشان ة در صورتى كه حکمةى
در اين زمینه داشته باشند ة حکم كنند همان طور كه اصةحا ،مةا نیةی ايةن چنةین
فرمودهاند».

مرحوم طبرسى قدّس سرّه نیی در ذيل آية شريفه مىفرمايند:
«ََّّار ِ
ِ
ِاُ ِف ِلو ِ
َیِ لر ِ
رِِ َِب َو
َّألَلر َو َل اكررِِ َو ارِ قَرِِ ق ر َ
َ
رحِ نِ ةا ار َذَ ََّةخ ر َ اث ررت ِف ََّ ةف رَُِ ا
عب َو إ رَُا َ »(.طبرسي« )313 /3 ،)2001( ،ظةاهر در روايةات اصةحا ،مةا
َدطِ َو ََّ ةف ِا
(شیعه) اين است كه اين تخییر در شريعت براي امامان و حاكمان بابت است و اين
قول قتاده و عطا و شعبي و ابراهیم ميباشد».
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مرحوم شیخ طوسى قدّسسرّه در كتا ،تهبيب روايتى نقل مىكنند كه اين چنین است.
ِ
ِْ
ِ
«ِع َّ دِ ِ ِ
ِ
رِب َد ْرَّ
َل َد َّْ ُمَ ةل ِ ْ َِّ ْ
َ ْ ْ َْ ا
َل َس ْ ِ ْ َِّ َِِب َ ْْلَطارِب َد ْرَّ ِ َرِاْ ْر َِّ َِرع ََّْ َعرمةء َد ْرَّ َا َ
َِِب ِ
رِِ :إِ ةا َ ْلرَرِكِ َ إِ َذَ َََت َْار ََّةر ْرَِلَِبِ َو َْار َا ِْْن ر ِ ارََ َحررِ َكلِ َا
صر ْ َدر ْرَّ َِِب َج ْع َلر ُْ َد ِتََّ ةسرم قَر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك إََّْت إ ْا َئِءَ َل َك َ رَْرنَر ْ َوإ ْا َئِءَ تَرََُك ْ » (طوسي)300 /6 ،)1361( ،
إََِّْ ِت َكِ َا ذََّ َ
طبق اين روايت امام باقر علیهالسّالم مىفرمايند« :اگر اهل تورات و اهل انجیل به حاكم رجةو
كردند و از او طلب قضاوت كردند اختیار با حاكم است اگر خواست بین آنهةا حکةم كنةد و اگةر
خواست آنها را به آئینشان وابگبارد».
ناگفته نماند كه اين روايت دلیل محکمي است مبني بر اين كه ،آيه مورد بحث نسخ نشده است
آن چنانکه برخي از علماي اهل سنّت ادّعا كرده اند چون كه طبق اين روايت اگر اهل انجیل و اهل
تورات به حاكم مراجعةه كننةد ،حةاكم دو راه در پةیش رو داردَِ« :ا َئرِءَ َل َکر َ َ رنَر و َِا ئرِءَ تَر َرَُو »
يعني تخییر نه تنها براي رسول خدا (ص) ،بلکه براي هر حاكمي بابت است ،حةال اگةر آيةة فةوق
نسخ شده بود ،قول امام باقر علیه السّالم معنايي نداشت كه بفرمايد :حاكم مخیّر است بین آنهةا بةر
طبق مکتب اهل بیت علیهم السّالم و يا آن كه بر طبق ملت خودشان حکم كنةد پةس ايةن روايةت
دلیل محکمي است بر اين كه در آية مبكور نسخي صورت نگرفته است.
مرحوم حرّ عاملي نیی قضیّهاي را نقل ميكند كه مؤيّد اين مطلب اسةت و آن اينکةه« :در زمةان
امام علي ( ) ،والي حضرت در مصر در بارة مرد مسلماني كه با زني مسیحي زنا كرده بةود ،سةؤال
كردند .حضرت دستور اجراي حدّ مرد مسلمان و واگباري زن مسیحي به مسیحیان را دادند تا آنان
خود حُکم خويش را جاري كنند( .حرّ عاملي)112 /28 ،)1112( ،
از علماى اهل سنّت نیی قول به تخییر نقل شده است ،قرطبى مىگويد:
ِ
َل تَعرِىلح ذَ َك َرُ ََّعفر يح
ِلك ْ رَْرنَر ْ َْو َْد ُِ ْ
ض َدْنر ْ ) ارذَ ر مرَّ ا
«قََِّت تعِىل( :فَِإ ْا جِءو َك فَ ْ
ِ ْ
ْ
َل َد ر ِرت َو َِرة َ ََّ الررِ قَر ِ َ َمل انر َ
وتَر َعر ة َ َمعنررِ نرة ر كررِنَِ ار َ مِ ََِ َدر ا ار َ ذ ةمر ح فَرإ ةا ََّنار ة
لراى ا
رب َ
ِْ
ِ
فأمرِ
َ ََّ َ
و ََِ َ
ِِ .وا ََي َدَ نِ َلك َ َ ََّك الِ ِل إذَ َل اَكِنَِ ا َ ذ ةم ح َ ََيُِ َلكر إا َلِان .ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِم
ار ََّذ ةم ر فَر َ ر ََي ر َدَ نررِ َلك ر َ رنَر إذَ تََُفَع رَِ إَّ نررِ قَرِاا َّ فررِفع اِيح وإا َلتَرَِطَرت َْلص ر َ
رِِ َمل ر َ ويَِ :ر َع ََّعَلرِء َد رى ةا َدَرى َلرِكِ ِ ا َُكر َ رَ َ َملسرِِ وََّ ِرذ ام اِي.
ِقسِْ ََِي َلك  .ق َ
َ
ِ
رك َدرَّ ََّنَ َخعر اِي
رذماِ َ ح فَر َذ َا َ َعُّر إىل ةا َآلارَ َ ُمَ ةك َلر و ةا َلرِكِ َ مَةرُح لوي ذَّ َ
َوَرَرَلرَِ ف ََّ ا

.................................................... 881فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،33بهار 8317

عب و َغ ِِهرِح واررِ مررذا مَِّر ْ
رك وََّفررِفع اِي وغ ِهررِ» (قرطبةةي« )116 /6 ،)1121( ،قةةول
وَ َ
َّفر ِا َ
َ َ
خداوند متعال ( پس اگر نید تةو آمدنةد ،میانشةان قضةاوت كةن و يةا از آنهةا روي
برگردان) اين تخییري از جانب خداوند متعال ميباشد .قشیري اين را گفتةه اسةت،
و معنايش گبشت كه آنان اهل ذمّه نبودند ،بلکه از كفّار حربي بودند ،چرا كه وقتي
پیامبر اكرم صلّي اهلل علیه و آله به مدينه آمد ،با يهود مقابله كرد .و اگةر كفّةار اهةل
ذمه نباشند ،بر ما واجب نیست كه بینشان قضاوت كنیم ،بلکه اگةر خواسةتیم جةايی
است اين كار را انجام دهیم .امّا در مورد اهل ذمّه ،آيا بر ما واجب است كه اگةر از
ما قضاوت خواستند ،میانشان قضاوت كنیم؟ در اينجا شافعي دو قول دارد .امّا اگةر
خصومت به مسلماني ارتباط داشت ،قضاوت واجب خواهةد بةود .مهةدويّ گفتةه:
علماي ما اجما دارند بر اين كه بر حاكم واجب است كه بین مسلمان و كافر ذمّي
قضاوت كند ،اما اختالف دارند كه اگر هر دو طرف نیا ذمّي باشةند ،آيةا قضةاوت
واجب است يا خیر؟ پس برخي معتقد شدهاند كه آيةهي مةبكور در اينجةا جريةان
خواهد داشت و حاكم مخیر خواهد بود .اين قول از نخعي و شعبي و غیةر از ايةن
دو نقل شده و مطابق با مبهب مالک و شافعي و برخي ديگر نیی ميباشد».

كالم مرحوم آيت اهلل خوئي در رابطه عدم نسخ آية مورد بحث و داللت آن بر تخییر:
مرحوم آيت اهلل خوئي در تفسیر اين آية شريفه كه به آية قضاء معروف اسةت در كتةا ،البیةان
مينويسند« :در اين آية شريفه از نظر نسخ و عدم نسخ ،در میان علماء اختالف وجود دارد :عةدّهاي
از علماء به عدم نسخ قائلند و اينکه حکم آن بابت و به قوّت خود باقي اسةت .علمةاي شةیعه نیةی
بدين عقیده هستند و بر اين معني اجما و اتّفاق نظر دارند .بنابراين اگر اهةل كتةا ،محاكمةات و
دعاوي خويش را در نید حاكم و قا ي مسلمان طرح كنند او ميتواند طبق آئین قضائي اسةالم در
میان آنان حکم و قضاوت كند و يا آنها را به آئینشان وابگبارد.
از علماي اهل سنّت نیی شعبي ،ابراهیم نخعي ،عطا و مالک همین قول را اختیار نمودهاند .ولةي
عدّهاي از علماي اهل سنّت گفتهاند كه اين آيه با آية ديگري كه بعد از آن آمده است نسخ گرديةده
است و آن آيه اين است« :فَحک َ نَر ِقِ َ َنزَِ ِ َو ا تَرةِع َاَََِر » (مائده)18 :
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ايشان در ادامه نظر خود را اينگونه بیان ميكنند :امّا به نظر من حقیقت اين است كه در اين آيةه
نسخي واقع نشده است زيرا در آية دوّم خداوند به قا ي دستور ميدهد كه طبةق آنچةه از طةرف
خداوند نازل گرديده است در میان اهل كتا ،قضاوت كند ولي منظور آية اوّل اين است كه قا ةي
در انجام قضاء و عدم آن مخیّر است و اگر خواست حکم كند بايد با عةدالت و طبةق آئةین الهةي
انجام دهد نه دلبخواهي.
به عبارت ديگر :معناي هر دو آيه يکي است منتها آية اوّل در واقع مو ةو حکةم آيةة دوّم را
بیان مي كند كه در صورتي كه قا ي مسلمان بخواهد در میان اهل كتا ،حکم و قضاوت كند بايد
با عدالت و با روش خداپسندانه انجام دهد .بنابر اين نسةخ میةان ايةن دو آيةه كةه مفسّةر و مبةیّن
يکديگر مي باشند متصوّر نیست.
گبشته از اين ،روايات فراواني در اين زمینه وجود دارد كه از همة آنهةا اسةتفاده مةيشةود كةه
سورة مائده در ابناي سفر رسول خدا (ص) بطور مجمو و يکجا به رسول خدا نازل شةده اسةت،
پس هر دو آيه كه از آيات همان سوره ميباشند يک دفعه و با هم فرود آمدهانةد و متصةوّر نیسةت
كه يکي از آنها ناسخ و ديگري منسوخ باشد كه بايد گفت :در میان اين دو آيه اصالً نسخي وجةود
ندارد» (خوئي.)183 /2 ،)1311( ،
عالوه بر روايات و كلمات فقهاء و مفسّرين ،مىتوان گفت :اگر منظور از آية شريفه معناى دوّم
نباشد بلکه معنا آن باشد كه آنها را رها كن ،در اين صورت دستور لغو مىشود چون بةاالخره بايةد
خصومت و دعوا بین مردم به نحوي حلّ شود پس نمىتوان گفت :نه قا ى بر طبق حکةم اسةالم
حکم نمايد و نه آنها به حکّام خودشان مراجعه كنند .پس به داللت اقتضاء ميگةويیم آيةة شةريفه
داللت بر پبيرفته شدن احکام آنها دارد بعالوه شأن نیولى كه در مورد آية شريفه نقةل كةرديم نیةی
مويّد قاعدة الیام است و نشان از آن دارد كه پیامبر اكرم صلىاهللعلیهوآلةه بعةد از اسةالم نیةی طبةق
تورات بین يهود حکم كردهاند.
اكنون كه مشخص شةد معنةاى «اَعةر

عَةنهُم» در آيةة شةريفه ايةن اسةت كةه پیةامبر اكةرم

صلىاهللعلیهوآله آنها را به حکّام خودشان ارجا بدهنةد ،ديگةر آيةه مةدلولى غیةر از قاعةدة الةیام
نمىتواند داشته باشد .چون ارجا به حکّام خودشان تنها وقتى معنا پیدا مىكنةد كةه آنهةا موظّةف
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باشند طبق احکام خودشان عمل كنند و ما نیی موظّف باشیم آبار صةحّت را بةر آن احکةام مترتّةب
كنیم .پس جواز و مشروعیّت حکم بر طبق مبهب و ملّت اين طوائف ،دلیةل بةر مشةروعیّت ايةن
حکم است كه توسّک قرآن به رسمیّت شناخته شده است و اين همان مفاد قاعدة الیام است.
 .1آیة چهل و هفتم سورة مائده

ك ار ََّْ ِ
«وَّْ حك َا َا ْْن ِ ِقِ َنْرزَِ ِ ِ
ِ
لِِرعِا» (و اهةل انجیةل بايةد بةه
َل فَأوََِّ َ
ََ ْ ْ ْ
َل ف ت َو َم َّْ َلْ َُْك ْ قِ َنْرَزَِ ا
َ ا
آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داورى كنند ،و كسانى كه به آنچه خدا نةازل كةرده حکةم نکننةد،
آنان خود ،فاسق و گنهکارند).
بیان استدالل

اين آية شريفه بر اين معنى داللت دارد كه ،اهل انجیل بايد به آنچه خداوند در انجیةل نةازل كةرده
است حکم كنند .به عبارت كاملتر طبق اين بیان ميتوان گفت :همان طور كه اهل انجیل در گبشته
بر اساس انجیل داوري ميكردند اآلن هم بايد بر اساس انجیةل داوري كننةد ،پةس طبةق ايةن آيةة
شريفه ،جواز رجو پیروان هر دين و مبهبي به دين و مبهب خودشان اببات ميشود .و اين همان
مفاد قاعدة الیام ميباشد.
احتمال ديگري كه به نظر ظاهر از آية شريفه است اين است كةه «واو» در ابتةداى آيةه ،حةرف
استینافیّه بوده و عبارت يک جملة امرى مستانفه باشد .يعنةى امةروز هةم بايةد اهةل انجیةل يعنةي
مسیحیان دوران پیامبر اكرم (ص) بايد بر طبق آنچه كه در آن كتا ،نازل شده است حکم كنند.
در اين صورت آية شريفه مىتواند دلیل بر اصل قاعدة الةیام باشةد زيةرا بعةد از نةیول اسةالم
خداوند امر مىكند كه اهل انجیل هم چنان كه در گبشته «بمَا اَنیَلَ اللّهُ فِیهِ» حکم ميكردنةد امةروز
هم ميتوانند در موارد اختالفى و در موارد فصل خصومت ،بر طبق آنچه كه در انجیل آمةده حکةم
كنند و اين با قاعدة الیام سازگارى دارد.
سیّد محمود آلوسى نیی در تفسیر خود چنین مىنويسد:
« َو َآلاَر تَ ر ِ َد ررى ةا َاْن ر َ مفر رَ َل َد ررى َالك ررِِ ح َو ةا د س ررى َدَ ر ِرت ََّ ةس ررم ك ررِ َا مس رَ ِع امَب
ِ
َّك
َّفَُِ َمأمِلََب ِخ ََّع َل ِ ِقِ فِ رت ِمرَّ َاَلكرِِ قَرةرت و َكث رَُِح ا ِقرِ ِف ََّارِلَِبِ رِ ة
خ ا
لر َبح َو اَفر َّرذ َ
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اُّ رَِب ل ر ا ََِّخ ررِل ِي ِ
دط ر َي ار ر َََّ رِلَِبِ ََّ ررِلَ َِب فَر َع َل رَِ ِ رِح و ا ر َاْن ر ِ َاْن ر َ فَر َع َل رَِ ِر رت»
ا
(آلوسي بغدادي« )131 /6 ،)1120( ،و آيةه داللةت بةر ايةن دارد كةه انجیةل [نیةی]
مشتمل بر احکام است و عیسي علیه السّالم در شريعت مستقل بود و مأمور بود كه
به احکامي كه در انجیل است (خواه كم باشد يا زياد) عمل كند ،و صرفاً مؤظّف به
عمل به احکام موجود در تورات نبوده است .يکي از شةواهد ايةن مةدّعا نیةی ايةن
حديث بخاري است كه :به اهل تورات ،تورات داده شده اسةت ،پةس بةدان عمةل
كردند ،و به اهل انجیل ،انجیل داده شده است ،پس بدان عمل كردند».
 .3آیه هفتاد و پنج سورة یوسف

شايد يکي از آياتي كه به صراحت بر مفاد قاعدة الیام داللت دارد آية شريفة هفتاد و پةن از سةورة
يوسف ميباشد آنجا كه پس از اشاره حضرت يوسف ( ) به كارگیارانش براي پنهان ساختن جةام
پادشاهي در میان محمولة يکي از برادرانش به نام بنیامین و ندا دادن غالمان به مفقود گشةتن آن ،از
آنان پرسیده ميشود « :جیاي كسي كه جام پادشاهي در ساز و برگ او پیدا شود چیست؟» «قَرََِِّ فَ َلرِ
جرزَُ إِ ْا كْن ر َك ِ
رِذِ َ » (يوسف ،)11 :آنان پاسخ دادند« :جیايش بردگي او است ما بدين گونه مجرمان
ََ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َْْن ِزي ََّّةَِّل َ » (يوسف)11 :
خود را كیفر ميدهیم» «قَََِِّ َجَزَُ َم َّْ وج َ ِف َل ْل ت فَر َِ َجَزَُ َك َذَّ َ
با توجه به اينکه حضرت يوسف( ) نميتوانست بر اساس قوانین پادشاه مصر برادر خودش را
بازداشت كند چون كه جیاي دزد طبق قانون آنان تازيانه و ستاندن غرامت بود (جیايةري،)1311( ،
 )283لبا برادرانش را به قوانین خودشان الیام كرد و بدين ترتیب برادر خودش را به عنةوان بةرده
در نید خود نگهداشت پس به نظر ما اين آيه صالحیّت دارد دلیل بر مفاد قاعدة الیام قرار گیرد.
تا اين قسمت از بحث ،به سه آيه از آيات قرآن كريم جهت اببات قاعدة الةیم اسةتناد كةرديم و
بابت نموديم كه در قرآن كريم آياتي وجود دارند كه به صراحت بر مفاد قاعدة الیام داللت دارند.
دلیل دوم :روایات

چنانکه در ابتداي بحث از مستندات قاعدة الیام گفته شد عمةده دلیةل بةراي اببةات قاعةدة الةیام،
روايات ميباشند ،البته قبل از ورود بةه ادلّة روايي ،نکتهاي وجةود دارد كةه الزم اسةت بةه عنةوان
مقدمه به آن اشاره كنیم و آن اينکه ،برخي از روايات هستند كةه در آنها تعبیر بةه قاعده آمده است،
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ماننةد :قاعدة «ا َلرَُج» كةه در بعضى از روايات وارده ،امام ( ) به« :مرِ َج َعر َ َدَر َك فِررى ََّر ا ا َِّ ِم رَّ َلرَُْج»
استدالل كرده اسةت امّا در فقةه ،فروعةى وجةود دارد كةةةه در روايةات مةرتبک بةه آن ،اسةمى از
«الحَرَج» نیامده است اما فقیه ،بةا قراين خیلى روشن مىتواند بفهمد كةه اين حکم هم بةر اسةاس
قاعدة «الحَرَج» است و مالک ديگرى ندارد.
در بحث قاعدة الیام هم ،انسان پژوهشگر به دو گونه روايات بر ميخورد يک دسته از روايات،
روايات عامّي هستند كه در آنها ،واژة «اِلیام» يا كلمة «لیم» يافت ميشوند و به خوبي ميتوان از آن
روايات قاعدة الیام را استفاده كرد ،مانند روايت عليّ بن أبي حمیة بطةائني از امةام كةاظم ( ) كةه
ميفرمايدِ ََّ« :زمِا ِقرِ َ ََّزمرَِ ِ ِرت َنل َسر » آنها را ملیم كنید به آنچه كه خودشان را بر آن ملیم مةيكننةد،
عنوان قاعدة الیام هم از همین روايت أخب شده است.
دسةتة دوّم روايات خاصّي است كه در آنها تعبیر به الیام نیست ،امّا ميتوان آن روايات خاصّةه
را هم روى قاعدة الیام تفسیر كرده و آنها را از مصاديق اين قاعده دانست ،مانند اين روايت :كسةى
از امام ( ) سؤال مىكند كه من از يک مسیحى پولى را طلب دارم ،مسیحى در جلةوى مةن شیشةه
خمرى را به ديگرى مىفروشد و همانجا دين مرا ميدهد آيا من ميتوانم اين پول را از او بگیةرم؟
امام ( ) مىفرمايد :بله .مسیحي بیع الخمر انجام داده و طبق مبهب ما باطل و حرام است ،امّا روى
چه مالكي امام ( ) مىفرمايد :ميتواني دين خود را از او بگیري؟ مضةمون روايةت غیةر از قاعةدة
الیام وجه ديگرى ندارد.
بررسي سندی روایات باب الزام

در مبحث قاعدة الیام ،روايات به اندازهاي متعدّدند كةه نیازي به بحث سندى نیسةت و بةر اسةاس
مبناى كسانى كةه در حجیّت خبر واحد ،وبوق به صدور را كافى مىدانند ،اگر اطمینان پیدا كند كةه
اين كالم از امام معصوم علیه السّالم صادر شده است ،هرچند كه راويانش عیف هم باشد ،كةافي
است ،چنانکه روايات قاعدة الیام از اين نو است ،يعنى هی فقیهى تأمّل و ترديد نمىكند كه ايةن
تعابیر از امام معصوم ( ) صادر شده است .و به قول مرحوم بجنوردي كه ميفرمايةد« :فَ ِ
ِانصرُِ َنةرت

َِذَ َ ةِد ر َ َل ر ََّ َعطر َرع ِص ر وِل َا ر َذَ ََّ َکررمِ َد رن (َ) ََّر َ اِ ُِف رَِب فِ لررِ اَ ةد ررت» (بجنةةوردي)181 /3 ،)1111( ،
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«انصاف اين است كه اگر كسي ادّعا كند كه قطع به صدور اين كالم از ائمّه علةیهم السّةالم دارد در
ادّعايش گیاف نگفته است».
چه بسا بتوان ادّعاى تواتر اجمالى يا تواتر معنوى هةم در اين روايات كرد و اگر در میةان ايةن
روايات ،مشکل سندي هم وجود داشته باشد ،روى اين مبنا كه عمل مشةهور جبةران ةعف سةند
است ميتوان به اين روايات عمل كرد .پس هم بنابر مبناى وبوق به صةدور ،هةم برمبنةاي ادّعةاى
تواتر معنوى يا اجمالى و هم بنابر مبناي جبران عف سند به استناد عمل مشهور ،نیازي به بحةث
سندى اين روايات نیسةت .مرحوم محقّق بجنوردي نیةی همةین نظةر را دارنةد لةبا در مةورد سةند
روايات قاعدة الیام ميفرمايند« :لیومي ندارد در بارة سند روايات قاعدة الیام بحث كنیم ،چةرا كةه
نسبت به صدور برخي از اين روايات از اهل بیت علیهم السّالم ،اطمینان كامةل وجةود دارد ،ماننةد
روايتي كه در مورد گرفتن مال از اهل سنّت با تعصیب ،وارد شده است ،و همچنین روايتةي كةه در
مورد ازدواج با زني كه بر غیر سنّت و بدون شرايک معتبر طالق داده شده است و رواياتي ديگةري
كه در مباحث قبلي گبشت»(.بجنوردي.)181 /3 ،)1111( ،
بررسي داللي روایات باب الزام

در بةا ،قاعةدة الةیام ،روايةات فروانةي در تأيیةد و مشةروعیّت ايةةن قاعةةده وجةةود دارنةد .و
فقهةاي عظام شیعه بةر اسةاس ايةن روايةات ،بةه سةؤاالت مختلفةي كةه در حیطةة قاعةدة الةةیام
وجةود دارد ،پاسةخ داده انةد .رواياتي كه براي اببات قاعدة الیام به آنها استناد شده اسةت در يةک
تقسیم بندي كلّي به دو دسته تقسیم مي شوند:
دستة اوّل :روايات اصلي و محوري قاعدة الیام ،كه از جهت مضمون به يکديگر شبیه هستند و
به صراحت بر مفاد قاعدة الیام داللت مي كنند و متضمّن بیان يک قاعده و ابطة كلّةي بةه
مفاد اين قاعده هستند.
دستة دوم :روايات فرعي و تکمیلةي قاعةدة الةیام ،كةه از جهةت مضةمون مختلفنةد و داللةت
مستقیمي بر مفاد اين قاعده ندارند ولي با اين وجود در آبار نويسندگان بةه آنهةا بةه عنةوان
بخشي از مستندات قاعدة الیام اشاره شده است.
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اگر چه روايات قاعدة الیام زيادند امّا براي رعايت اختصار از نقل تمام روايات خودداري كرده
و فقک به ذكر روايات دستة اوّل كه صراحتاً بر مفاد قاعدة الةیام داللةت دارنةد و از جهةت سةند و
داللت داراي اعتبار و حجیّت كامل هستند اكتفاء ميكنیم.
دستة اول روايات با توجه به تعابیري كه در آنها ذكر شده است خودش به سةه طائفةه تقسةیم
ميشود:
طایفة اوّل روایات

ک َمِ َ ََّزمِ َنل َسر » «آنان را بةه آنچةه كةه خودشةان
رواياتي هستند كه در آنها از تعبیر «ََّ ِزمِا ِمَّ ذََِّ َ
بدان معتقد هستند الیام كنید» استفاده شده است كه دو روايت در اين طائفه وجود دارد كه بةه هةر
دو اشاره مي شود:

ِ
َل ْر َِّ
ُملر رَّ َسِدر ] َد ْرَّ َدِْر ِ ا
ُملر رَّ َلسرَّ درَّ لسرَّ رَّ ا
 (روايت عليّ بن أبةي حمةیه)َ « :دْنرت [ اجِرَر َ دررَّ َغر ِ و ِ
َلَ َسر َِّ َد ررت ََّ ةسرم َدر َِّ ََّْلطَة َعر ِ َدَررى َغر ِْ ََّسرنة ِ َاَرَرَزةوج َ ررِ
َلر ْ َدر ْرَّ َدِر ِارى ْر َِّ َِِب َْر َرزِبَح َنةررت َِرأ ََِ ََخ ْ
ََ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ك» (حرّ عاملي.)13 /22 ،)1112( ،
ََّةُج فَر َع َ
س َذَّ َ
ََِِّْ :زمِا ْ م َّْ ذََّ َ
ك َمِ َََّْزمِ َنْرل َس ْ َو تَرَزةوجِا ةَّ فَم َأب َ
اصل اين روايت را شیخ طوسى در جلد هشتم تهبيب االحکام در با ،احکام الطّةالق صةفحه
 18و در جلد سوّم استبصار صفحه  212ذكر نموده است.
مرحوم شیخ طوسي با سند خودش از محمّد بن حسن از حسن بن محمّد بن سماعه از عبداهلل
بن جبلّه از چندين نفر از عليّ بن أبي حمیه روايت ميكند كه شخصى از امام كةاظم علیةهالسّةالم
ميپرسد« :آيا مرد مي تواند با زني كه بر خالف سنّت اهل بیت( ) طالق داده شده است ة يعنى بر
طبق شرايک شرعى طالق داده نشده است ة ازدواج كند؟ امام علیهالسّالم بةر حسةب ايةن روايةت
فرمودند :ايشان را به آنچه كه خودشان را به آن ملیم مىدانند ،الةیام كنیةد .يعنةى اگةر اهةل سةنّت
خودشان ملیم به اين هستند كه اين طالق ،طالق صحیحى است ،شما هم بر همین اعتقةاد آنهةا را
الیام كنید و مىتوانید با آن زن ازدواج كنید و اين تیويجتان درست است و اشکالى ندارد».
ُملر َ رَّ َسِدرت درَّ جعلرُ َ رَّ َسِدرت َنارت ِرَِ َ َدرَّ َِمرُ ِْب
 (روايت جعفةر بةن سةماعه)« :درَّ لسرَّ َ رَّ است تَع ةا د َ َّ لنَّ ر لو اَیور و َملطَ عرِِ
طِا َعت َد َغ ِ ََّسنة ََّ ا اَرَرَزةو َج ِ َ
فعِِ :نَر َع ؛ فَرع ت ََّت ََّ َ
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وِررع َدَر ََّنار ِ
رِسح لِو َ َدرَّ َِر
ثرماثَب د ر َغر ِ ََّسرنة فَررإ ةا ار ةَّ َذوَِ َُوَج فعر َ
رِِ :ی رنَر ة ؛ ِلوَار د ر ِا َ ر َِّ َ ر َ رزَِب َ َ
َلسَّ (َ) نات َ ِ ِ ِ
ک» (حرّ عاملي/22 ،)1112( ،
س ِرذَِّ َ
قََِِّ :زمِا مَّ ذَّک مِ َ ََّزمِ َنل َس َو َتزةوجرِا ةَّ فَرم َأب َ
ََ
.)13
حسن بن محمّد بن سماعه از عموى خودش جعفر بن سماعه نقل مىكنةد كةه از عمةوى مةن
سؤال شد اگر زنى بر غیر سنّت طالق داده شود من مي توانم با او ازدواج كةنم؟ او پاسةخ داد ،بلةه
مي تواني ،حسن بن محمّد بن سماعه به عموى خودش مي گويد :شما نشنیدى كه علىّ بن حنظله
از امام علیهالسّالم روايت كرده است كه از ازدواج با زن هايى كه به نحةو غیةر سةنّت سةه طالقةه
شدهاند بپرهییيد و با اينه ا ازدواج نکنید چةون طةالق ايشةان باطةل اسةت و همچنةان شةوهردار
هستند؟ جعفر بن سماعه پاسخ مىدهد :اى پسرم ،روايت علىّ بن أبةى حمةیه بةر مةردم گشةايش
بیشتري دارد و وسعیتر است و سپس روايت را نقل مىكند كه امام ( ) فرمودند :آنها را به آنچه كه
خود را بر آن ملیم مي دانند الیام كنید ة در نتیجه ة ميتوانید با آنها ازدواج نمايید و ازدواج با آنةان
اشکالي ندارد.
ناگفته نماند كه كلمة «مِن ذلِکَ» در واقع روايت را به مورد اين سؤال كه ،سؤال از طةالق غیةر
سنّت و غیر معتبر است تقیید نمىكند چرا كه وقتى اين كلمه به عرف القاء مىشود عرف به عنةوان
قرينه به آن اعتماد نمى كند و روشن است كه چییى صالحیّت قرينیّت دارد كه عرف بر آن اعتمةاد
نمايد .بنابر اين ما مىتوانیم از اين روايت شريفه ،يک قاعدة كلّةى كةه اختصةاص بةه بةا ،طةالق
نداشته باشد استفاده كنیم و در همة ابوا ،فقه ،اهل سنّت را به اعتقادات خودشةان ملةیم نمةايیم و
اين همان معناي حديث معروف «ََّ ِزمِا ِقِ َ ََّزمرَِ ِرت َنل َسر » است كه نام قاعدة الیام نیی از آن گرفتةه
شده است.
طائفة دوّم روایات

رواياتي است كه در آنها تعبیري چةون« :ررذوَ ِمرن َولرِ َ ررذو َا ِمرنک فِر ِرنةِ ِ َو قَُّرِیا » (يعنةي :از
آنها بگیريد همچنان كه آنها در سنّت و قضاياي خودشان از شما ميگیرند) و قريب به اين مضمون
آمده است ،الزم به ذكر است كه اين روايات بیشتر در با ،ارث وارد شده و مربوط به مسةألة ارث
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ميباشند البته در با ،قضاوت هم به يک مناسبتي ذكر شده اسةت كةه در ايةن خصةوص بةه سةه
روايت اشاره ميشود:

ِ
ِ
ِ
ِ
َل ْر َِّ
 (روايت عبداهلل بن محرز)َ « :د ى َّْ إِ ْرََُا َ َد َّْ َِ ت َد َِّ َ ْ َِّ َِِب د َل ْْ َد ْرَّ د َل َرُ ْر َِّ ذَاْرنَر َ َد ْرَّ َدِْر اِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
رِِ ََّْلرِِ ك رت َِّ ِم رنَر ِ و ََّر َِّ ْألر ِ
رت
ُْم ُُِْ قَ َ
ْ َ ْ َ ْ
رِِ :قر ْرت اَِِب َدِْر ا
َل د تََّسرم َلجر تَر َرَُك َ ْرنَرَرت َو ْرَرت اَ رت َو امرت فَر َع َ َ
َب و َْاِ ئيء فَرع ْت فَرِإ ةان قَر ِ َل ننرِ إِ َىل ار َذَ و ََّْلِرت لجر ِمرَّ ارن ِ
ِ
ِ
اء ََّنة ِ
رِِ فَخ ِرذ
رِس َو ْر رت م ْنِمنَر َدِ ِلفَر قَ َ
َْ َْ
ْ َ
َ َ َا َ
م ََّ َْا َ ا َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِِ إِ ةا َدَرى َمرِ
رك َِّرزَل ََلِبَ فَر َع َ
رِیا ْ قَ َ
رِِ َ ْرَّ ذَاْرنَر َ فَر َذ َك ُِْ ذََّ َ
ف ََلَِ رذوَ مْنر ْ َك َلِ َْررذو َا مرْنك ْ ِ ِرنة ِ ْ َو قَ َ
ص َ
ََّنا ْ
ُّ َ
َجِءَ ِِت َ َّْ ُْم ُُِْ ََّنِلَ» (حرّ عاملي.)111 /26 ،)1112( ،
مضمون روايت اين است كه عبداللّه بن محرز خدمت امام صادق علیهالسّةالم عةر مةىكنةد
مردى از دنیا رفته و از او دو نفر باقى مانده است يکى دختر او و ديگرى خواهر پةدري و مةادري
اوست ،پس تکلیف ارث اين مرد چه ميشود؟ امام صادق علیهالسّالم در جوا ،مىفرماينةد :همةة
مال به دخترش مي رسد و خواهرش هی سهمى نميبرد ،اين مرد در ادامه مىگويد :ما به اين مةال
احتیاج داريم و میّت هم از اهل سنّت بوده و خواهرش شیعه است؟ امام علیهالسّةالم فرمودنةد :در
اين صورت نصف ماترک را از آنها بگیريد همانگونه كه عامّه در سنّت و قضاياي خودشان از شما
مىگیرند .يعنى اهل سنّت كه اآلن حکومت دارند و به مقتضاى حکومت و قوانینى كه دارند اموالى
را از شما مىگیرند شما نیی اين تعصیب را از آنها بگیريد.
ابن اذينه مىگويد :من اين روايت را ا ز طرف ابن محرز براى زراره نقةل كةردم ،زراره گفةت:
آنچه كه ابن محرز گفته در آن يک حقیقت و نةورى وجةود دارد يعنةى ايةن كالمةي اسةت كةه از
معصوم علیه السّالم صادر شده و حکم درستى است.

به نظر ما اين روايت نیی از موارد قاعدة الةیام اسةت زيةرا آنچةه كةه از عبةارت «ررذوَ ِمرن َكلرِ
رذو َا ِمرنك ِ ِرنةِ ِ » استفاده ميشود دلیلي جیء قاعدة الیام نميتواند داشته باشد چرا كه مراد امام

َ
علیهالسّالم اين است كه چون مبهب اينها در با ،ارث اين است كه عصبه و خويشان پدري میّت
هم ارث مىبرند ،شما اينها را به مبهبشان ملیم كنید.

ِ
رِب ْر َِّ ن ْ
رَِِ :كَرِْرت إِ َىل َِِب ْ
رِا قَ َ
َلَ َسر َِّ َدَ تََّ ةسرم ْ
 (روايت ايّةو ،بةن نةوح)َ « :و َدْنرت َد ْرَّ َا ََِرأََّت َار ْ
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ِِ
ِ
َل َكر ِرِم ِ َ ْ َا فَ َكَر َدَ ِتََّ ةسرم ََيرُِ ََّكر َذَِّر َ ِ
َل َكررِِ ََّْل َخرَِّل َ َمررِ َْررذو َا منةررِ ِ ْ
ََنْررذ ِ ْ
رك إ َذَ َكررِ َا َمر ْذ َاِك ْ
ْ
ْ
َ
فِ ِت ََّ ِةعة ِمْنر ْ َو ََّْل َ ََلَِب» (حرّ عاملي.)118 /26 ،)1112( ،
در اين روايت شیخ طوسى به اسناد خودش از على بن الحسن بن فضّال از ايّو ،بن نوح نقةل
روايت مىكند كه گفت :به امام كاظم علیهالسّالم نامه اي نوشته و در آن سؤال كردم آيا ما مىتوانیم
در احکام مخالفین آنچه كه آنها در احکام خودشان از ما اخب مي كنند ،بگیريم يا نه؟ يعنى اگر يک
شیعه اى از دنیا برود اهل سنّت قانون تعصیب را در مورد او جارى مىكنند و مال شیعه را به عصبة
او نیی مىدهند حال سؤال مىكند آيا عکس اين را ما مىتوانیم انجام دهیم؟ حضرت در جوا ،نامه
نوشتند گرفتن آن براي شما جايی است ،اگر روش و مبهب شةما در آن اخةب ،بةر تقیّةه از آنهةا و
مدارات باشد.

امّا مسألة مهمّي كه در اينجا وجود دارد قید « ََيرُِ ََّکر ذَِّر ِ
ذاِک فِ ِرت ََّةعةر َ ِمرن َو َملر َلَ َِب»
َ
ک َذَ ورِ َا َمر َ
مي باشد ،ظهور اولیّه اين جمله در اين است كه ،شما اگر به گونهاي زندگي مي كنید كةه در برابةر

آنها تقیّه داريد ،و اگر بخواهید به غیر اين رفتار كنید مخالف تقیّه است ،پس جواز ،مشروط به تقیّه
مي شود ،كه تقیّه هم به تقیّة خوفي و مداراتي اشاره دارد كه اين همان خوفاً عَنهُم لِحفةِِ المةال وَ
الدَّم است ،و شما طوري رفتار ميكنید كه آنها احساس مي كنند با آنها همراه و هم عقیةده هسةتید،
پس اگر اخب شما منجر به اين باشد كه مبهب و عقیدة شما فاش شود و لو برود جايی نیست ،پس
اين يک ظهور بدوي است كه جواز مطلق

نیست.

امّا يک وقت تقیّه ،تقیّة مداراتي است و از با ،مدارات است ،مثل كساني كه در عصةر حا ةر
به عربستان ميروند و نماز را مثل آنها ميخوانند ،پس اين تقیّة خوفي نیسةت بلکةه تقیّةة مةداراتي
است كه در محلّ خودش بايد بحث شود ،پس اگر كسي بر اساس تقیّه يعني خوفاً يا مداراتاً با آنها
زندگي ميكند جايی است كه آن را بگیرد و مفهومش اين است كةه اگةر خةوف و مةدارات نباشةد
جايی نیست.

 (روايت محمّد بن اسماعیل بن بیيع)« :وِبِِِنَ ِِِ ِ دَّ َ ْ َ َِّ ُم ةل ْ دَّ ُم ةل ِ َِّ إِ َْس ِرِِ:
ِد َ ْ َِّ َ ِزار ْع قَ َ
َ ْ َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
ِ
ت تَرَُك ةمت وإِرَِبِب وَرِ ْ
ِْ
س َو َْدطَرَِ َا ْر َرَِِب َو
َِ فَر َع َس َ َارنَاء ِم ََثَرت فَرأ ْ
َِأََّْت َ اَُِّ َ
َدطََِ َْا ة ََّسر َ
َ َْ َ ََ
ضِ د تََّسم َد َّْ َما َ
َْا ِ ِ
ِ ِ ِِ
َلرِ َِ ِم ْرَّ ِم ََثِ َ رِ
َِرأَََّ َ
َر ََِِ َمِ َع َي فَ َل َ
َلرِ َِ م ْرَّ م ََثرت فَأ ْ
ِِ َْا َ
َ
َلَِرِْرت َ ْا ْ
ك َار ْ ََيرُِ ِ َ ْا آرر َذ َمرِ َ
َر َرَِِ فَأ َ
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ِ
ِ
رت فِ لررِ رَ َر ِرْ قَر ْ َِ َرَر ْ ِ
ِ
ت
َدَررى َار ِرذ ِ ََّْ ِع ْسر َرل ِ َ ْ َا فَر َعر َ
اَّ فَ َس ر َك َ
رَِِ :رَررىح فَرع ْررت :إ ةا ة ََّْ َلِار َ َ
رت َا ر َذَ َْا َْمر ُِ َْدر ِرْ ََّ ر ا َ
ِِ ر ْذ » (حرّ عاملي.)111 /26 ،)1112( ،
قَِ َبم ُثة قَ َ
روايت از نظر سند معتبر است ،از امام هشتم علیهالسّالم در مورد میّتى كه از او مادر و بةرادران
و خواهراني باقى مانده است سؤال كردم ة كلمة «هؤالء» اشاره به اهل سنّت دارد ة آنها (مخةالفین)
میرابش را تقسیم كردند و به مادر يک ششم مال و باقیمانده يعني پن ششم ماترک را به خةواهران
و برادران میّت دادند سائل عر

مىكند كه خواهران میّت مةردهانةد و مةن از وربةة آن خةواهران

هستم و از میراث آنها به من رسیده است ،دوست دارم از شما سةؤال كةنم كةه آن میرابةى كةه بةه
خواهران به عنوان تعصیب دادهاند و اآلن مردهاند آيا من به عنوان وربة آنها ميتوانم از میراث آنهةا
چییي را بگیرم يا نه؟ حضرت علیهالسّالم فرمودند :بله مىتوانى بگیرى ،بعد گفتم :مادر میّةت اول
سنّى بوده امّا حاال شیعه شده است آيا با ايةن وجةود بةاز هةم مةىتةوانم آن مةال را بگیةرم؟ امةام
علیهالسّالم يک سکوت مختصرى كردند و بعد فرمودند :بگیر.
شاهد ما براى قاعدة الیام همین است كه امام علیهالسّالم ميفرمايند :اخب اشکالي نةدارد و ايةن
فقک طبق قاعدة الیام صحیح است.
الزم به تو یخ است كه در اين روايت به مسألة تعصیب اشاره شده است تعصیب به اين معنةا
است كه در با ،ارث چنانچه تركه و سهام با هم مقايسه شوند ،اگر تركةه و سةهام برابةر باشةند و
ا افه نیايد ،مشکلي بوجود نميآيد ،امّا اگر تركه بیش از سهام باشد چه بايد كةرد؟ مةثالً در طبقةة
اول كساني هستند كه صاحب سهم هستند ولي مجمو سهم آنها كمتر از همة تركه است ،بر فر
از شخص متوفّي يک دختر باقي مانده است كه بايد نصف تركة مال به او داده شود امّةا در نصةف
باقیماندة ديگر كه ا افه بر سهم دختر است ،بین شیعه و سنّي اختالف شده است اينجا اهل سةنّت
ميگويند :اين به عصبة میّت يعني به بستگان پدري میّت ميرسد ة به اين اربي كه بواسطه بسةتگي
پدري به شخص داده ميشود ،تعصیب نامیده ميشود كه سهمي در ارث است كه بعد از زياد آمدن
تركه از سهام ،به بستگان پدري اختصاص پیدا ميكند ة امّا به نظر امامیّه چون از طبقة اوّلةي كسةي
باقي نمانده است بقیّة ماترک هم از با ،ردّ به تنها دختر او داده ميشود ،يعني بةا وجةود كسةي از
طبقة اوّلي به طبقة بعد ارث نميرسد ،ولي هم چنان كه ذكر شةد طبةق نظةر اهةل تسةنّن از بةا،
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تعصیب اين سهم به آنها تعلّق ميگیرد ،لبا سؤال سائل از امام ( ) اين بوده كه آيا اين اربي كةه بةه
من داده ميشود من بگیرم يا نه؟ امام( ) فرمودند :خُبهُ يعني آن مال را بگیر .ايةن در واقةع همةان
«رذوَ ِمن َولِ َ رذو َا ِمنک » است ،يعني اگر مسأله به گونهاي بةود كةه يکةي از شةیعیان بةه همةین
ترتیب از دنیا ميرفت و كسي از او باقي ميماند كه سهم او از تركه كمتر بود و تركة مازاد داشةت
بر طبق احکام آنها و دادگاههايشان آنها تعصیب را از شما اخب ميكردند ،يعني مقداري كه در طبقة
اوّلي بايد تقسیم ميشد آن را به بستگان پدري ميدادند پس شما هم از

آنها بگیريد.

با توجّه به سه روايتي كه بیان شد روشن ميشود كه مدلول آنها جواز اخب ميباشد همانطور كه
آنها اخب ميكنند ،امّا بايد ديد متعلّق اخب چیست؟ در مثل اين مةورد روشةن اسةت كةه اخةب مةال
ميباشد .در دو روايت قبلي هم متعلّق اخب مال بود ،چون مو و در بحث ارث بود.
طائفة سوّم روایات

رواياتي هستند كه در آنها تعابیرى چون« :مَن دانَ بدين قَومٍ لَیمَتهُ أحکامُهُم» يةا «يَةدينُ بةدِين قَةومٍ
لَیمَتهُ اَحکامُهُم» يا «تَجُوزُ عَلي اَهل كُلِّ ذِي دِينٍ بما يَستَحِلُّونَ» آمده است كه در اين رابطه بةه سةه
روايت اشاره ميشود:

َل َسر ْ ِ ْر َِّ َ ْ َر َ ََّْ َلرَِِّ ِك ِاى َد ْرَّ
ُملر رَّ د ارى رَّ َلسر ] َد ْرَّ َِ ِرت َدر َِّ ْ
 (روايت عبداهلل بن طةاووس) [« :ادِ ِ ِ
َب َو اكْثِرُ
ضرِ َدَ ِتََّ ةسرم إِ ةا ِ َ َ ْ َرَّ ْ
ِِ :قر ْت ِاَِِب ْ
َل ْ َِّ طَِو ْس قَ َ
َلَ َسر َِّ َ اَُِّ َ
َْ ا
ةرُ َ
َز َُةو ْج رت َ ْرنَر ِ َو ا َرِ اَ ْف َرُب ََّف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق
ِذ ْكَُ ََّطامق .فَر َع َ
ك فَم َئ ْريءَ َدَْرت َو إ ْا َكرِ َا م ْرَّ َارنَاء فَأَ ْنر َ رِ مْنرت فَإنةرت َد َرْ ََّْل َرُ َ
َّسم  :إ ْا َكِ َا م َّْ إ ْر ََِن َ
ِِ د ت َ ا
ِ
رِِ :إِ ةیك ر و ََّْلطَة َع ر ِ
رِِ ثَررماثَب ِ َْاِ ر ْ فَ رِإنرة ةَّ َذ َوَِ
َل د تََّس ررم َنةررت قَر َ
قَر َ
ي َد ر ْرَّ َِا َدِْ ر ا
َْ
رِِ قر ْ ررت ََّ َ :رْ َ قَ ر ْ لِو َ
َْا َُْو َِج فَر َع َ ِ
ك ِم َّْ إِ ْر ََِنِك ْ َا ِم َّْ َانَا ِءح إِنةت َم َّْ ََِ َا ِ ِا َِّ قَر ْرِْ ََّ ِزَمْرت َ ْل َكرِم » (حرّ عاملي/22 ،)1112( ،
َِِ :ذَّ َ
َ
.)11
عبداللّه بن طاووس محضر امام ر ا علیهالسّالم عر

مىكند :من برادرزادهاي دارم كه دختةرم

را براى او تیوي كردهام و اين شخص شرا،خوار است و دائماً ذكر طالق را به كار مىبةرد و بةه
دخترم مىگويد كه تو مطلقه هستى! امام علیهالسّالم ميفرمايد :اگر از برادران تو و از شیعیان اسةت
اين ذكر طالقش اعتبارى ندارد و ابرى بر آن مترتّب نیست و اگر از اهل سنّت است دختةرت را از
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او جدا كن زيرا او طالق را قصد كرده است .عبداللّه بن طاووس به محضر حضرت عر

مىكند:

از جدّ شما امام صادق علیهالسّالم نقل و روايت شده است كه از زنهايى كه سه طالقه شدهانةد در
يک مجلس بپرهییيد يعنى نمىتوان با آنها ازدواج نمود چرا كه آنها صاحبان شوهر هستند حضرت
در پاسخ مىفرمايند :آنچه جدّ ما فرموده است مربوط به شةیعیان و بةرادران شماسةت نةه از گةروه
مخالفین و اهل سنّت ة بعد امام علیهالسّالم يک كبراى كلّى را در ذيل روايت مىفرمايند :ة چرا كه
هر كس دين قومي را پبيرفت ملیم است احکام آن دين را نیی بپبيرد.

 (روايت جعفر بن محمّد بن عبداهلل العلويّ)ُ« :مَ ال َّ َلَ َس َِّ ََّطِِى ِبِِ ِْنَ ِِِ ِ َد َّْ ُمَ ةلر ِ ْر َِّ َ ْ َر َ ْر َِِّ
ِ
ْ
ضرِ د تََّسرم
رَِِِ :رأََّْت ََخ ْ
َل ََّْ َعَر ِِ ِا ح َد ْرَّ َِ ِرتح قَ َ
َلَ َسر َِّ َ اَُِّ َ
َُْ ََي َد َّْ َ ْ َر َ ْر َِّ ُمَ ةلر َد ْرَّ َج ْع َلر ُِ ْر َِّ ُمَ ةلر ْر َِّ َدِْر ا
ِ
ِ
اج ََّْلطَة َع ِ
َد َّْ تَر ْزِو ِ
ِِ ثَماثح فَر َع َ
ِِ ِىل :إِ ةا طَمقَك ْ ا ُِ َّ َ ِْك ْ َوطَمقَر ْ ُِ ََّك ْ اَنةك ْ ا تَرَُْو َا ََّرث َ
ةمَ َئرََِْب َو ار ْ
اِ
قِِ َد ِت ََّ ةسم َ :مَّ وِ َا اَ اَّ ِ ا َِّ قَِْ ََّ ِزَم ت َلکِم » (حرّ عاملي.)11 /22 ،)1112( ،
ِجِِنَر َ ِ» و« َ
محمّد بن حسن طوسي با اسناد خودش از محمّد بن احمد بن يحیةي از احمةد بةن محمّةد از
جعفر بن محمّد بن عبداهلل علوي از پدرش كه گفت :از امام ر ا ( ) در باره ازدواج با زنةاني كةه
در يک مجلس سه طالقه شده اند سؤال كردم؟ حضرت فرمود :سه طالقه هاي شما بةراي ديگةران
حالل نیستند ولي مطلّقه هاي آنان يعني اهل سنّت بر شما حاللند زيةرا شةما سةه طالقةه را قبةول
نداريد امّا آنان به آن ملتیمند .و امام علیه السّالم فرمودند :كسي كه به دين قومي اعتقاد داشته باشةد
احکام آن دين بر وي الزم است يعني احکام آن دين در حقّ وي جاري مي شود.
مرحوم صدوق قدّس سرّه در علل الشّرائع روايت را چنین نقل فرمودهاند:
«ل ة ثَنِ ُمل َّ د ْى ِ
ُمل ْ َِّ د سى َدَّ
مِج َِ ِات َ
َ
قَِِ :ل ة ثَنِ ُمَ ةل َّ ََُي ََّعطاِل َدَّ َ َِّ ا
َا
َ ا
ِ
اج ََّْلطَة َعررِِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضرِ د تََّسرم َدر ْرَّ تَر ْرزو ِ
رَِِِ :رأََّْت ََخ ْ
َجعلرُ ر َِّ ُمَ الر َائ َرعُ ا َدرَّ ررت ق َ
َلَ َسر َِّ َ اَُّ َ
ِ
ِ
ِ
ثَررماث فَر َعر َ
رِِ ِىل :إِ ةا طَمقَك ر ْ ا َُِ ر َّ َ ر ِْك ْ َوطَمقَر ر ْ َُ ر ََّك ر ْ اَنةك ر ْ ا تَر َرُْو َا ََّ رث َ
ةمَ َئ رََِْب َوا ر ْ
اِ
ِجِِنرَ َ ِ» (صدوق( ،بيتا).)111 /2 ،
مرحوم شیخ طوسي نیی اين روايت را در تهبيب و استبصار آورده است و مو و آن در مورد
كسي از اهل سنّت است كه زنش را به سه طةالق ،در مجلةس واحةد طةالق داده اسةت كةه امةام

ر ا( ) فرمودند :اگر اين سه طالق در بین شما شیعیان واقع شود ابري نخواهد داشت و براي غیر
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ايشان حالل نميباشد ،امّا اگر اين سه طالق را اهل سنّت اجرا كنند براي شما شیعیان حالل است،
بعد امام ( ) در تعلیل آن ميفرمايند :چون از ديد شما اين سه طالق باطل است ولةي از ديةد آنهةا
اين سه طالق داراي ابر است ،لبا شما مي توانید با همسر آنها ازدواج كنید.
همانطور كه در مورد برخي از روايات سابق اشاره شد مفاد ايةن دو روايةت نیةی عةامّ اسةت و
تمامي احکام الیامي و غیر الیامي ،طالق و غیر طالق ،سنّي و كافر را شامل ميشود.
َّسْن ِ ِ َِّ ُم ةل ْ ََِّْرةزَ ُِ دَّ د ِ
ِ
مء ْ َِّ َلُِار َّْ ََّْ َعرمةِء َد ْرَّ ُمَ ةلر ِ ْر َِّ م ْسرِ ْ
 (روايت محمّد بن مسلم)َ « :دْنت َد َِّ َ ا ا ْ َ َ َ ْ َرِِ َت رُِ َدَررى َْا ر ِ ك ر ِا ِذ ِِا ر َّْ ِقرَرِ اَ ْس رَ ِح ِ َا» (طوسةةةي،
َل َكررِِ قَر َ
َّس رم قَر َ
رِِ َِ رأََّْ ت َد ر َِّ َْا ْ
َدر ْرَّ َِِب َج ْع َل ر ُْ د تَ ا
(.)322 /1 ،)1361
در اين روايت محمّد بن مسلم مىگويد :از امام باقر علیهالسّالم در مورد «احکام» سةؤال كةردم،
حضرت در جوا ،فرمودند :بر اهل هر دينى هر آنچه را كه حالل میدانند نافب است.
اوّلین مطلب در اين روايت كه در كتا ،میراث (با ،میراث االخوه و االخوات) نقل شده ايةن
است كه مقصود از احکام چیست؟ در جوا ،به اين سؤال سه احتمال وجود دارد:
 .1مراد از احکام ،احکام جمیع شرايع باشد .اين احتمال عیف اسةت ،زيةرا در ايةن صةورت
شامل احکام شريعت اسالم نیی مىشود و وجهى ندارد كه محمّد بن مسةلم كةه از بیرگةان
فقهاى امامیّه است از احکام در شريعت اسالم سؤال كند.
 .2مراد از احکام ،احکام قضايى باشد ،يعنى احکامى كه قضات در شرايع ديگر صادر مىكننةد.
و امام در پاسخ مىفرمايند« :تَجُوزُ »....يعنى نافب است.
سؤالى كه در ذيل اين احتمال مطرح مى شود اين است كه بر طبق اين معنا ،روايت مناسبتى
با با ،میراث ندارد و فقهاء نیی اين روايت را در كتا ،القضاء نقل نفرمودهاند .و هةر چنةد
فهم فقیه براى ديگران حجیّت ندارد امّا مىتوان گفت وقتةى كسةانى كةه قريةب بةه عصةر
صدور روايات بودهاند چنین مطلبى را نفهمیدهاند قرينه بر استبعاد اين معناست.
 .3مراد از احکام ،اديان و قوانین اديان ميباشد ،يعني در ذهن محمّد ابن مسلم اين بوده كه ،بةا
قوانین اديان ديگر چه بايد كرد؟ امام( ) در جوا ،به اين سؤال فرمودند :قوانین سةر جةاي
خودش بابت است ،بر هر كسي كه اعتقاد به دين و شريعتي دارد و احکام و قوانیني كةه در
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آن دين و شريعت وجود دارد براي آن شخص بابت و نافب است .پس چییي كه از مجمو
اين سؤال و جوا ،ميتوان استفاده كرد ،سوال از قوانین و حکم ساير اديان ميباشد.
با توجه به جوا ،حضرت كه فرمودندَ « :تُِ َدَى َا ِ كر ِا ِذ ِِار َّْ ِقرِ اَسرَ ِح ِ َا» يعنى بر اهل هةر
دينى هر آنچه را حالل مىدانند نافب است ،مىتوان اين احتمال را ترجیح داد .عبارتَ « :دَرى َار ِ كر ِا
ِذ ِِار َّْ» قرينه بر معناى سوّم مىشود و البته بايد توجّه داشت كه مةراد از حةالل و يَسةتَحِلُّونََ « ،مرِ
اَثِ ِ َا َ نَر » است يعني هر چییى كه در دينى بابت است
آيتاللّه حکیم قدّسسرّه روايت را اين طور معنا كردهاند:
ِ
ك َِّ َر ِ ِا ح اعر  :إذَ كررِ َا اسر ح تَرزواج َملطَة َعر ِ
رك ََلر ح َو إةنرِ ار َِ نرلرِذ ذََّر َ
رِِ ََّر َ نلررِذَ ذَّر َ
«فرإ ةا َملَعصر َ
َ
َ
رك َاِ ر رِحمِ َدَ ر ر ِرت َِّ َر ر ِِح فَرَن ررُِ تَر رزواج مطَة َعِر ر ِت ثرَ رماثَبح وإذَ كر ررِ َا اَسر رَ ِح َارر ررذ
ثرَ رماثَبح ََير رُي ذَّ ر َ
َّك َِّ َ ِِح فَرَنُِ َِّ َ ِِ َارذ ِخََّعص ِ  .فَِملعصِِ ا َِ َلِاةر َِّ َر ِِ َدَ ِرتح ا َلِاةر ََّرت
ِخََّعص ِ ََيُي ذ َ
َ
ِ
َّك َدِةر َرُ َد ر ِرتََّسررم ِ َعَِّرِ ِرتَ « :د ررى َار َ »...وَل ارَعر ِ« :اار »...ح فَررِوََُِ َوَلِر اَكررِا
َد ررى َغر ِ  .و َّرذ َ
َِّ َ ِ ِا َدَ ِ ح ا ََل َد ى َغ ِ ِا  .فَرَ َ ف ِت تَنل رذ ِار َِّ كر ِا ار ِ ِار َّْح رَ َاَّرزَ ََلر ح وَالرمِ َِّ َر ِ ِا
َّصرح نَّر ِ َّ « :زمرِا ( ».....حکیم« )126 /11 ،)1311( ،پس همانا مراد ايشان آن
َدَر ِ  .فَِ َ
است كه مقصود امام علیهالسّالم اين نیست كه اهل هر دينى ،آنچه را كه حالل مىدانند
براى خود آنان نافب است ،بلکه مقصود اين است كه براى غیر صاحبان آن مبهب نافةب
است .بنابراين ،اگر سنّى سه طالقه را صحیح بدانةد و ازدواج بةا چنةین زنةى را جةايی
بداند ،اين استحالل به رّ ر آن شخص سةنّى و بةه نفةع غیةر اسةت و در نتیجةه ،غیةر
مى تواند با آن زن ازدواج كند و خالصه آنکه مقصود ،حلیّت براى غیر است نه حلیّةت
براى خود آن شخص .و شاهد اين مطلب آن است كه در روايةت تعبیةر بةه « َدَرى ار »
يعنى به رر اهل آن مبهب آمده است و نفرموده است «لِأهل» و به عبارت ديگةر ،در
روايت تنفیب احکام ساير اديان براى صاحبان آنان نیست ،بلکه آنان به نفع ديگران الیام
مىشوند و در نتیجه تعبیر به « َتُِ َدَى ا ِ ك ِا ِذي ِِا َّْ ِقَِ اَسَ ِح ِ َا» همان تعبیةر «ََّ ِزمرِا »
است و میان اينها فرقى نیست».

پویائي قاعدة الزام در آیات و روایات 811 ..................................................................................................................

نتیجهگیری
قاعدة الیام كه از آن با عنوان همیيستي فقهي نیی ياد شده است بنا به گفته صاحب «م ر اذب َالکرِ »
از قواعد مسةلّم بةین فقهةاء اسةت «قَ ِِدر َ ِب َاَّرزَِ َو ِار َ ِم َرَّ ََّ َعَِدر ِ َمل َسرةل ِ َر َ ََّل َع ِرِء ( »...سةبیواري،
( ،)31 /26 ،)1111كه بر اساس آن شیعیان در مواردي كه بین فقه شیعه و غیر شیعه اختالف نظر
وجود دارد مي توانند فرد غیرشیعه را به پبيرش قوانین دين و مبهب خودش وادار كنند هرچند كه
آن قانون در فقه شیعه پبيرفته شده نباشد .نمونة روشن اين قانون ،صحیح دانستن سه طالق يکبارة
اهل سنّت در مجلس واحد و درست بودن ازدواج با زن طالق داده شده است.
در رابطه با ادلّة حجیّت اين قاعده گفتني است كةه اكثةر فقهةاي عظةام ،مسةتند ايةن قاعةده را
منحصر در روايات ائمّة معصومین علیهم السّالم دانستهاند و از قرآن كريم به عنوان مةدرک قاعةده
سخني نگفتهاند در حالي كه ما بابت كرديم براي اببات اصةل مشةروعیّت قاعةدة الةیام عةالوه بةر
روايات ميتوان به برخي آيات شريفه نیی استدالل نمود و با بررسي اين آيات به نشانه هايي از اين
قاعده دست يافت.
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منابع و مآخذ
القرآن الکريم.

 .1آلوسي بغدادي ،أبي الفضل شها ،الدّين السیّد محمود1120( ،ق ة 1111م) ،روح المعةاني فةي
تفسیر القرآن العظیم و السّبع المثاني ،دار إحیاء التةراث العربةي ،مؤسسة التاةیخ االتبی،ةالالتة بة ا
لألوتا ،بیروت ،لبنان.
 .2اردبیلي ،احمدبن محمّد{مقدّس اردبیلي}( ،بي تةا) ،ز،ةة الت اةیفا ةاالم ةیقالت ةی ف ،چةا
لتم ا التمیتضو ّ اإلمایءالآلثیخالتجبفی ّ  ،تهران.

اوّل،

 .3بجنوردي ،سیّد محمّد حسن1111( ،ق – 1311ش) ،لت ولعةةالتف ّیاة  ،تحقیةق :محمّةد حسةین
درايتي و مهدي مهريیي ،نشر الهادي ،مة ب التییدی ،لتة ب الألوتا ،ايران ،قم.
 .1بحراني ،سیّد هاشم1121( ،ق ة 2006م) ،البرهان في تفسیر القرآن ،مؤسس الألعلما للمطبوعات،
لتة ب التثینا  ،بیروت ،لبنان.
 .1بحرالعلوم ،عیّالدّين السیّد علي1111( ،ق) ،بحوث فقهیّه (محا ةرات آيةت اهلل الشةیخ حسةین
الحلّي) ،موسس التمنیخ ،چا

چهارم ،قم.

 .6جیايري ،سیّد نعمت اهلل1311( ،ش) ،قصص االنبیاء ،مترجم :يوسف عیيةیي ،انتشةارات هةاد،
چا

اوّل.

ّ
ّ
 .1حرّ عاملي ،شیخ محمّد بن الحسن1112( ،ق) ،تفصالاوسیئلالتشاب اإتااتحصةالامسةیئلالتشةی ب ،
ّ
ّ
الألوتالامییلاقمالتمشی .
اتاعلایمالتسالقاالمایءالتایلثلالتة ب
تحقیق :مؤسس ا لالت

 .8حکیم ،سیّد محسن1311( ،ق) ،مسامسکالتبیو التةوث ا ،ناشر :دار احیاء التةراث العربةي ،چةا
چهارم ،لبنان ،بیروت.
 .1خوئي ،سیّد ابوالقاسم1311( ،ش) ،بیان «در علوم و مسائل كلّي قرآن» ،ترجمةه :محمّةد صةادق
نجمي ة هاشم زاده هريسي ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي ،چا

پنجم ،خوي.

 .10سبیواري ،سیّد عبد األعلي1111( ،ق) ،مهبّ ،االحکام في بیان الحالل و الحرام ،مؤسس التمنةیخ،
لتمة ب التییدی ،چا

چهارم ،قم.
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 .11صدوق ،محمّد بن عليّ بن بابويه{شیخ صدوق}( ،بیتا) ،علل الشّرائع ،كتابفروشي داوري ،قم.
 .12طبرسي ،أبي علي الفضل بن الحسن2001( ،م) ،مجمةع البیةان فةي تفسةیر القةرآن ،دلخاوام ا ة ا
لتیالل ،لتة ب الألوتا ،بیروت ،لبنان.

 .13طوسي ،أبي جعفرمحمد بن الحسن{شیخ طوسةي}1361( ،ش) ،تهةبيب االحکةام فةى شةرح
المقنعه ،دار الکتب االسالمیّه ،چا

چهارم ،چاپخانه خورشید ،تهران.

 .11ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1112( ،ق) ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار،
دارالتعارف للمطبوعات ،بیروت ،لبنان.
ّ
التثیناة ،
 .11فا ل لنکراني ،محمّد1121( ،ق) ،لت ولعةالتف ّیا  ،مركی فقةه األئمّةة االطهةار( ) ،لتة بة ا

اعتماد ،قةم11 .ةة قرطبةي ،محمّةد بةن احمةد1121( ،ق ة 2001م) ،الجةامع الحکةام القةرآن،
دارالکتا ،عربي ،بیروت  ،لبنان.
 .16نجفي ،شیخ محمّد حسن1112( ،ق ة 1112م) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،مؤسسة ا
ّ
ِّ
ّ
خالتبی،الالتة ب الألوتا ،بیروت ،لبنان.
لادلخالتموخ
لتمیتضاالتبیتما

