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  پیش درآمد
در غـرب بـويژه در اروپـا، در حـال افـزايش              حضور مسلمانان 

ـ  ي شـرق  يدر اروپـا  آنان   شمار    و است  پنجـاه  بـيش از بـه   ي و غرب
 نگـوييم   اگـر  - از ايـشان   يكـه بخـش بزرگـ     رسـد     مـي ميليون نفر   
 يلذا اين بخش به عنوان يك     . شهروند هستند؛ نه مهاجر    -بيشترشان
رونـد كـه       و عضوي از اروپاي كنوني به شمار مي        ،دائمياز عناصر   

ـ گذار  ياثر م محيط آنجا   بر   ـ پذير  يد و از آن اثـر مـ       ن بهـره  د، از آن    ن
 گذشـته،   يها   و ديگر همچون دهه    ؛دنرسان  ي و به آن سود م     دنبر  مي

  .د بودننخواه يا زوال پذير ويا يهحاشمردماني 
را  يا  تـازه هـاي     افـق در اروپـا،    آنـان    است كه    ياينك چند سال  

 و به رفته با جامعه فراتر     ساده يپيوند  د كه از    نبين  يخود م روياروي  
 كـه   هستند  آني و در پ.رسد ي ميتر تر و همه جانبه  عميق يآميختگ  

 يهـا   يگيـر    بهـره  ، و بـا   ناديده گـرفتن شـرايط مـادي و معنـوي         با  
 ،يي اروپــايدر كــشورها ، اجتمــاعي، فرهنگــي و علمــيياقتــصاد
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 و حــل در پيــشرفت  خــودة در جامعــعــضوي توانمنــدهمچــون 
  . كشورها سهيم باشندمشكالت آن

و  راهبـرد  حقـوقي يكـسان در         بـا  زده اما ايـن حركـت شـتاب      
همـراه نيـست؛ چـون ايـشان عـالوه بـر اينكـه              هدايت مـسلمانان    

شوند، الزم است  ابت ـ نه صرفاً مهاجر ـ محسوب مي  شهروندان  ث
بندي به احكـام دينـي خـود بـه            از هويت اسالمي و مقتضيات پاي     

بايـست     همچنـان مـي   . عنوان فرد، خانواده، يا گروه، پاسداري كنند      
چشم اندازهاي مشاركت در رشد و توسعة تمدني را كه براي خود           

هـاي دينـي    تـه از ارزش گيرنـد، الهـام گرف    در آن جوامع در نظر مي     
و گرنه، به صورت    . اي حقيقي وپربار به شمار رود       باشد تا اندوخته  

آيند كه به جامعة اروپايي اضافه گـشته، و بـي            ارقامي صرف در مي   
ــد، در آن حــل مــي  ــين . شــوند آنكــه تــأثيري بــر جــاي گذارن چن

اندازي برخاسته از ايمان بـه ايـن نكتـه اسـت كـه باورهـاي                  چشم
اي سـودمند، در   توانـد بـه عنـوان اندوختـه         المي مـي  ارزشمند  اسـ   

هاي معنـوي انـسان در خـانواده و اجتمـاع و رشـد             پرورش ارزش 
  .روند تمدن  باشد

هــايي جهــت  رســد كــه كوشــش مــينظــر از ايــن رو، الزم بــه 
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 ي در راسـتا سـازي عملكـرد مـسلمانان بـه عنـوان شـهروند          شفاف
 و  يت شـرع   و مقتـضيا   ياصالت بخشيدن به مفهوم ايـن شـهروند       

، ي فـرد  ي متناسب با زنـدگ    ي آن يا با اجتهاد در احكام شرع       يواقع
 حكومـت   ة كـه در سـاي     يا   ايشان در جامعـه    ي و اجتماع  يخانوادگ
 و ي تفاهم و همكار   صورت گيرد و به طور كلي      قرار دارد    يغيردين

 ، و در واقع ميان همة بشريت  يي اروپا ةصلح ميان مسلمانان و جامع    
  . دو چندان گردد

 يل مهـم امـت اسـالم      ئ از مـسا   يز آنجا كه اين مـسئله را يكـ        ا
از انتـشارات  " ل امتئمسا "مجموعة، اينك اولين شماره از      دانيم  مي

در  مـسلمان شـهروندان   " مسلمان بـا عنـوان       ي علما ي جهان ةاتحادي
موضـوع   را بـه ايـن       ي شـيخ فيـصل مولـو      ي قاضـ  نگـارش " اروپا

ها از عمر خـود را        سالاينكه    ايشان با توجه به    .دهيم  ياختصاص م 
و وضعيت مـسلمانان را در ايـن قـاره از نزديـك        در اروپا گذرانده  

كوشد تا موقعيـت اسـالم در اروپـا را        ديده است، در اين كتاب مي     
  .براي خوانندگان روشن سازد

 يشـورا در   برعهـده داشـتن مقـام نيابـت          ايشان،سمت   آخرين
هـا و     يبررسـ  از   يهاسـت كـه شـمار زيـاد          فتوا و پژوهش   يياروپا
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  .رساند انجام مي مربوط به مسلمانان اروپا را به يها فتوا
 شيخ فيـصل    ي و علم  ياين پژوهش، فشردة دانش و تجربة عمل      

 و ياز جمله جوانب منف -حضور مسلمانان در اروپا      دربارة   يمولو
وي در  . اسـت   ايـشان  يهـا    براسـاس يافتـه    -امكانات نهفتـة آنـان    

، ييآنجا به عنـوان شـهروندان اروپـا       به مسلمانان    رهنمودهاي خود 
كنـد و بـه اصـالت         ي بسنده نم  ي و اجتماع  ي اخالق يها  تنها به جنبه  

 فرهنگـي  و مـشاركت     يي اروپا ة و ادغام در جامع    ي شهروند يشرع
 اين كتاب همچـون     از اين رو،   .پردازد  ي آن نيز م   يدر توسعه و غنا   

 يمطلـوب و ضـرور    آنچـه در ايـن مـسئله     ي در بنا  بنيادين يخشت
 ي بيـشتر يهـا  شود و مسلماً نيازمند بحث و پژوهش     ي م ياست تلق 

  . مسلمانان در اروپاستحركت روند شناسي و راهگشاييباز يبرا
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  نگارندهپیشگفتار 
ـ    ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عل        آلـه   ى سيدنا حممد وعل

   .وصحبه امجعني
جمعيـت آن بـه      و جهان اسـت     ة پنج گان  يها   از قاره  ياروپا يك 

وپـنج   يرسد كـه بـيش از سـ         يحدود ششصد و پنجاه ميليون نفر م      
 اين مسلمانان بر .ندا مسلمان)  تركيهيبه استثنا(ميليون نفر از ايشان 

  :سه گروهند
، مقدونيــه و زوو، كــوي، آلبــانيبوســنآنهــايي كــه اكثــراً در  -۱

 در  هاي مسلمان    هستند و نيز آنهايي كه به صورت اقليت        بلغارستان
 اروپا از نظر اين گـروه، وطـن         .اند  ساير كشورهاي اروپايي پراكنده   

  .رود يشمار م ه آنها بياصل
 كه به داليل مختلف بـه اروپـا         ي اسالم يمسلمانان كشورها  -۲

 و بيـشترشان    در آنجـا مـستقر شـده      يطور دائم  همهاجرت كرده و ب   
 بدين .دان دست آورده هاند، ب را كه در آن ساكن شده كشوري  تابعيت  

همچنان بـه  آنها رود و   يشمار م  هترتيب اين كشور، وطن دوم آنها ب      
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ـ . ورزند  يكشور نخست خود عشق م      ي فرزنـدان ايـشان همگـ     يول
انـد    كه در آن متولـد شـده     ي هستند و كشور   يي تابعيت اروپا  يدارا

كشور پدران و اجدادشان از نظـر       . شود  محسوب مي وطن اول آنها    
 ؛ دارنـد يت به آن شور و احساس خاص     آنها وطن دوم است و نسب     

 در سـر  يرا بويژه در چنين شرايط    معموالً تصور برگشت به آن     يول
  .پرورانند ينم

 هـستند كـه تابعيـت       ي اسالم ينوع سوم، مهاجران كشورها    -۳
 آنهـا  . اسـت  ي يا موقّت  ياند و اقامتشان دائم     دست نياورده  ه ب يياروپا

 يبند وطن اصل يمچنان پاو هدانند  مياروپا را محل مهاجرت خود     
 كه شمار آنها اندك است و از يك دهم كل     من، گمان  به .ندا خويش

خـارج از بحـث مـا     ،حاضـر  در حـال  ورود    يمسلمانان فراتـر نمـ    
  .روند ي نمشمار به يي چون از شهروندان اروپا؛هستند

 ي در اروپا بيش از س     ساكنمسلمانان   دو گروه اول و دوم    شمار  
صورت گرفتـه و    اين پژوهش پيرامون آنها      . است و پنج ميليون نفر   

  :پردازد ميايشان بررسي  چهار فصل، به يط
  . ديگرانبا مسلمانان يهمزيست: فصل اول
  .ي تاريخيها يدگرگون ـ )هذم( و پيمان يشهروند: فصل دوم
  . وظايف و حقوق؛ مسلمانان در اروپايشهروند: فصل سوم

  .اييدر آميختن با جامعة اروپ: فصل چهارم
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   ديگرانباهمزيستي مسلمانان 

  گریزناپذیري همزیستی -1
از ) (۱۲/مؤمنـون  (»من سلَالَة مـن طـنيٍ     «خداوند متعال انسان را   

در ) (۴/تـين  (»في أَحـسنِ تقْـوِميٍ    «و او را    آفريد  ) اي از گل    عصاره
ماء  «قرارداد و ابتدا به او      ) نيكوترين ساختار  س ) ۳۱/بقـره  (»کُلَّهااألَ

بـه  ) (۵/علـق  (»علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَـم     «سرانجام  و   را) ها  همة نام (
 نـوع انـسان را      ،به همين دليل  .) آموختدانست    نميرا   انسان آنچه 

م ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناه        «:  داشت يگرام
و ) (۷۰/اءاالسـر  (»من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً       

 و ي و آنان را در خـشك داشتيم ما فرزندان آدم را ارجمند     يبه راست 
 ي پـاكيزه، روز ي سوار كرديم و به آنـان از چيزهـا     ]بر مركب [دريا  
و .)  بخـشيديم ي برتـر ريـديم آف از آنچـه   ي بر بسيار  را  آنان و   داديم

:  داد يخداوند عزوجل انسان را پـس از آفـرينش، در بهـشت جـا             
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!  آدم يا: و گفتيم ) (۳۵/بقره (»وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ      «
و به فرشتگان فرمان داد، در      )  گيريد يتو و همسرت در بهشت جا     

ا للْمالَئكَة اسجدواْ آلدم فَـسجدواْ   وإِذْ قُلْن «: برابرش به سجده درآينـد    
 گفتـيم بـر آدم      نو آنگاه كـه بـه فرشـتگا       ) (۳۴/بقره (»إِالَّ إِبليس أَبى  

و خداوند )  جز ابليس كه سر باز زد      كردند، همه سجده    كنيدسجده  
فَقُلْنا يـا آدم إِنَّ   «:  گوشزد كرد  ي ابليس با آدم را به و      يمتعال دشمن 

 ذَا عقَى        هـشفَت ـةنالْج نا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزلو لَّك و۱۱۷/طـه  (»د (
، مبادا شما    است  دشمن تو و همسرت    ]ابليس[ آدم، اين    يگفتيم ا (

ـ .)  افتـاد ي خـواه يرا از بهشت بيرون براند كه در سـخت       دو   آنيول
أکال منها «: شدند شيطان   ةوسوس ) نـد آنگاه هـر دو از آن خورد       (»فَ

-۱۲۲ /طـه  (»ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى      وعصى آدم ربه فَغوى     «
سـپس  د؛   شـ  گمـراه  كـرد و     يپروردگارش نافرمـان  از  و آدم   ) (۱۲۱

 يو فرمان الهـ .)  كرد يي بخشود و راهنما   ،پروردگارش او را برگزيد   
كُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى      قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعض    «: رسـيد 

هر دو بـا هـم      : فرمود) (۱۲۳/طه (»فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى      
 ديگـر خواهيـد     ي دشـمن برخـ    يفرود آييد كه برخ   ] بهشت[از آن   
 به شما رسد، هـر كـه از رهنمـود           ي آنگاه چون از من رهنمود     .بود
  .)افتد يگردد و نه در رنج م ي كند نه گمراه مييرومن پ

 خداونـد او    وزمين محل آزمون انسان شد      كرة   بود كه    گونه اين
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وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعـلٌ       «:  در آن قرار داد    درا جانشين خو  
وآنگاه كه پروردگارت بـه فرشـتگان     ) ( ۳۰ /بقره (»في اَألرضِ خليفَةً  

 اينكـه انـسان     يو برا )  در زمين بگمارم   يخواهم جانشين   يم: رمودف
هـايش را در       همـة آفريـده    ، خدا در زمين موفق گـردد      يدر جانشين 

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات ومـا           «: تسخير او قرار داد   
 آنچـه را در     ايـد كـه خداونـد       آيـا نديـده   ) (۲۰/لقمـان ( »في الْأَرضِ 
و بـه او عقـل      ) ؟ شـما رام كـرد     يها و در زمين اسـت، بـرا        آسمان

.  و قـدرت انتخـاب، برخـوردار گردانيـد         يبخشيد و از نعمت آزاد    
 ي مهم، تجلّـ ة خداوند بر زمين در دو مسئل   ي انسان از سو   يجانشين
  :كند يپيدا م

ـ      یرسالت: یکم ومـا  «: خـاطر آن آفريـد   ه كه خداوند انـسان را ب
و پريان و آدميان را     ) (۵۶ /ذاريات (»ت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون    خلَقْ

سفارش خداونـد متعـال نيـز       .)  آنكه مرا بپرستند   ينيافريدم جز برا  
يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبـويكُم مـن            «: همين است 

ةنچنـان  ! شيطان شما را نفريبد  !  فرزندان آدم   يا) (۲۷ /اعراف( »الْج
يا بنِي آدم إِما يأْتينكُم «؛ )كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون رانـد  

رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتي فَمنِ اتقَى وأَصلَح فَالَ خوف علَـيهِم والَ             
 كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها أُولَئك أَصحاب النـارِ         والَّذين هم يحزنونَ 

چـون  !  فرزنـدان آدم   يا) (۳۶ و ۳۵ /اعـراف  (»هم فيهـا خالـدونَ    
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خوانند، نزدتان آيند  ي از خودتان، كه آيات مرا بر شما م    يفرستادگان
 ورزنـد   يزگار آنان كه پرهي   ]به آنان ايمان آوريد و پروا پيشه كنيد       [

 و شـوند   ي خواهند داشت و نه اندوهگين م   يو به راه آيند، نه بيم     
، سـرپيچي كننـد  آنان كه آيات ما را دروغ شمرند و از پذيرش آنها            

بنـابراين ايمـان بـه همـة        .) نـد ا  آنها در آن جـاودان     ؛ندا دمساز آتش 
 از ايشان، از همة مردم خواسـته شـده          يفرستادگان خداوند و پيرو   

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ          «: اسـت 
         يـهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهع۲۱۳ /بقـره  (»م (

 ]آنگـاه بـه اخـتالف پرداختنـد     [ يگانه بودند،    ي امت ]در آغاز [مردم  (
 بـا  همـراه دهنده برانگيخت و   آور و بيم    پس خداوند پيامبران را مژده    

 فروفرسـتاد تـا ميـان    ]يو درسـت [ ي را به راست]يآسمان[آنان كتاب  
و ايمـان بـه آخـرين    .)  كنـد يمردم در آنچه اختالف داشـتند، داور  

 از او، يو پيـرو  )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل( حضرت محمد    ،پيامبر
الَّـذين آمنـوا    و«:  انـسان اسـت    ي برا يسالت اله  از ر  مرتبهآخرين  

             كَفَّـر هِمبن رم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعو
   مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهنكه ايمـان آوردنـد      كساني و) (۲/محمد (»ع 

 -ه آنچه بر محمـد فروفرسـتاده شـده          شايسته كردند و ب    يو كارها 
،  ايمـان آوردنـد  - پروردگارشـان اسـت  يكه همه راستين و از سـو  
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  .)پوشيد و حالشان را نيكو گردانيد   چشمخداوند از گناهانشان
 به مقتضيات آن، تنهـا بـا        يبند  ي و پا  يايمان به اين رسالت اله    

ؤمن ومن شاء  فَمن شاء فَلْي  «: گيـرد   ياختيار و انتخاب انسان صورت م     
كْفُرهر كه خواهد ايمان آورد و هـر كـه خواهـد            ) (۲۹ /كهف (»فَلْي

ست كه ايمان و كفر تـا روز  ا  آن ي سنت اله  ي؛ اقتضا )كفر پيشه كند  
ـ    «: داشته باشد قيامت در ميان مردم وجود       ِسه من عملَ صـالحا فَلنفْ

 بـه  ، انجـام دهـد   ييار نيكو هر كس ك  ) (۱۵/هجاثي (»ومن أَساء فَعلَيها  
 كند، به زيان خود كرده يسود خويش انجام داده و هر كس كار بد      

 مـردم بـه   دعـوت در  ايمـان آورنـدگان   وظيفة   ،از اين روي  .) است
ولْتكُن «: دارد تا روز قيامت ادامـه  يپرستش خداوند و اطاعت از و    

آل  (» بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ     
 بـه  ]مـردم را [ باشند كـه  يو بايد از ميان شما گروه  ) (۱۰۴ /عمران

دهند و از كـار ناشايـست    خوانند و به كار شايسته فرمان          فرا   ينيك
وقَالَ إِننِي ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا         «؛  )دارنـد   باز  

 نيملسالْم نكـه بـه     ينكوگفتارتر از كـس   كيست  و  ) (۳۳/فصلت (»م 
اسـالم  من از :  شايسته كند و گويد ي خداوند فراخواند و كار    يسو

 ي همزيست ي، اقتضا دعوت به سوي خدا و روز قيامت      ) آورندگانم؟
ايـن بـه    . است و بايد در هر شرايطي تداوم داشته باشـد          همة مردم 
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 اگـر  است وگرنه، مأموريـت پيـامبران چيـست؟          ي فطرت آدم  دليل
و نتوانند  باشند   نداشته   يپيروانشان با ديگر مردم همزيست    و  مؤمنان  

  ؟چه سودگو بپردازند، و  فراخوانند و با ايشان به گفترا آنان
روي انـسان را    وقتي  كه خداوند متعال از     است   یمأموریت: دوم

 زمين يرد؛ اين مأموريت آبادان تكليف ك  ي داد، به و   جايزمين  كرة  
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَـومِ    «فرمايد    ي خداوند متعال م   .است

 »اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَه غَيره هو أَنشأَكُم من اَألرضِ واستعمركُم فيها            
ــود( ــو ) (۶۱/ه ــه س ــوم[ يو ب ــ ]ق ــرادر آن ــود، ب ــالح را  ثم ان ص
 ييخداوند را بپرستيد كـه خـدا      !  قوم من  يا: ؛ گفت ]فروفرستاديم[

 يو شما را در آن بـه آبـادان  آفريد او شما را از زمين  ! جز او نداريد  
 زمـين  يآبـادان .  داد  را  زمـين  ي شـما فرمـان آبـادان      به ييعن.) گمارد

 - كافرو چه مؤمن باشد  چه- است كه به انسان   يوظيفه و مأموريت  
 ديگر متمايز گشته    يها  از همة آفريده    كه يار شده است؛ انسان   واگذ

 را كشف كنـد و از  قوانين هستي گرفتن از عقل،   يبا يار  توانسته   و
دسـت  و جوامع، اين كشفيات در ميان مردم .  نمايد يبردار  آنها بهره 

 عرصـة  انسان در   تا سرانجام دانش و گسترش يافت  گشت  دست   هب
 دست يافـت كـه بـه ذهـن       يو به نتايج   رسيد به اوج تمدن معاصر   

  .كرد ي خطور نميكس
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 مـسلمان و غيـر      - است كه همـة مـردم      ي زمين، مأموريت  يآبادان
بـر  انـد،     اجتماعي آفريـده شـده     آنها   . در آن شركت دارند    -مسلمان

 ، مـشترك  ي و زنـدگ   يكننـد و همزيـست      ي مـ  ي زنـدگ  يزمين واحد 
ن مكلّـف    را كـه بـدا     يمـأموريت لـذا بايـد      .سرنوشت همة آنهاست  

  .اند، به انجام رسانند گشته

   دالیل مشروعیت همزیستی-2
 عقيــده و انجـام وظــايف  ي كـه آزاد يفـرد مـسلمان در صــورت  

 كـه از حقـوق خـويش بـه عنـوان      ياش فراهم باشد و تا زمان   يدين
تواند در هر نقطه از كرة زمين         ي م ،انسان و شهروند برخوردار باشد    
 ي زنـدگ يپرتـو هـر نـوع حكـومت    و با هر كدام از ملل جهان و در      

  :داليل اين امر به شرح زير است. نمايد

  ی همزیستدر راستايبه اسالم  دعوت ۀ وظیف-الف

خداوند متعال در بـيش از هفتـاد آيـه، انـسان را و در بـيش از                  
دويست آيه مردم را مورد خطاب قرار داده و تأكيد كرده كه محمد              

 جهانيـان اسـت و   يا بـرا فرستادة خـد ]  اهللا عليه و آله وسلم يصل[
 ي و اقتـضا   خواسـته  همة مـردم     ي است كه خداوند برا    ياسالم دين 

 يهاسـت كـه جـز بـا همزيـست          ، رسانيدن اسالم به همـة انـسان       آن
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گفتـار    آن مـسلمانان بـه   ي كـه طـ    - مسلمانان با ديگران   ةشرافتمندان
 حاصــل - خــود نماينــدي اقــدام بــه انجــام وظيفــة تبليغــار،وكــرد

  .گردد ينم

  شان م کافراقوا صحابه با یدگ زن-ب

شان  مسلمانان با اقوام غير مسلمان     يزندگ  مشروعيت يسيرة نبو 
 مكرمه آمد و بـه      ة كه به مك   يدزاز جمله ضماد األ    .كند  ميتأكيد  را  

گـوش فـرا داد و      )  اهللا عليه و آله وسـلم      يصل(سخنان رسول خدا    
پسنديد و سپس به ميان قوم خود بازگشت و بـا آنـان زيـست تـا                 

به مدينـه هجـرت    )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(سرانجام پيامبر خدا    
كـرد و    را به اطـراف مدينـه اعـزام    ي جنگچند گروهكرد و از آنجا     

 از افراد   ،در بازگشت  .ها به سراغ قوم ضماد رفت       از اين گروه   ييك
:  از ايـشان گفـت  ي از اينان گرفتيد؟ يكيگروه پرسيده شد آيا چيز   

 به ايشان بازگردانيد كه اينان      را  آن: گفت. گرفتيم يها ظرف آب   از آن 
   ١.از قوم ضماد هستند
لمي كه در مكه اسـالم آورد بـه پيـامبر     السسةبعو نيز عمرو بن  

 ».كـنم   ي م يمن از تو پيرو   « گفت)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(اكرم  
 مگـر   ؛ي انجـام دهـ    يتـوان   يكار را نم   تو امروز اين  «حضرت فرمود   

                                                
 ."ختفيف الصالة و اخلطبة"اجلمعة، باب  کتاب "مسلم" -1
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 ي نزد قوم خويش بازگرد و وقتـ ي؟ وليبين يردم را نم  وضع من و م   
الطفيل بن " و ١» . بيانزد من كه دعوت خود را آشكار كردم،  يشنيد

نيز در مكه اسـالم آورد و نـزد قـوم خـود رفـت و         " يعمرو الدوس 
.  از ايـشان اسـالم آوردنـد       ي به اسالم فراخواند و شمار اندك      را  آنان

برد و از شكايت ) ليه و آله وسلم  اهللا ع  يصل(به رسول خدا     الطفيل
 اهللا يصـل (حـضرت  .  خواست تا قومش را دعا كنـد  )ص(حضرت آن

 را  آنـان خداوندا دوس را هدايت فرمـا و        «فرمود  ) عليه و آله وسلم   
 به اسـالم  را آنان به ميان قوم خود بازگشت و      الطفيل ٢ ».نزد من آر  

) آلـه وسـلم    اهللا عليـه و      يصـل (فراخواند تا سرانجام پيـامبر اكـرم        
بـدر و احـد و خنـدق را پـشت سـر             ] هاي غزوه[هجرت فرمود و    

 و از قــومش كــه اســالم آورده بودنــد گروهــيطفيــل بــا   .گــذارد
رسيد و در ميان آنان ابوهريره  يشمارشان به هفتاد يا هشتاد طايفه م    

  ٣. به حضور پيامبر خدا كه در خيبر بود رسيد،هم بود
 اهللا عليه   يصل( پيامبر اكرم    .آورد نيز در مكه اسالم      يابوذر غفار 

 در جريـان    را  آناننزد قوم خود بازگرد و      «به او فرمود    ) و آله وسلم  

                                                
  .832 حدیث شمارهصالة املسافرين،به نقل از صحیح مسلم، کتاب  -1
اجلهاد و السري، باب الدعاء للمـشركني باهلـدی         این حدیث را البخاري در کتاب        -2

 . آورده استلتيألفهم
  . لبنان،، دارالکتب العلمیه، بیروت) 1/513 (" احللبيةالسرية" -3
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 و اند فراوان اين حوادث و امثال آنها  ١».قرارده تا فرمانم به تو برسد     
  . كتب سيره آمده استيدر تمام

 از میـان رفـتن      بـا وجـود    حبشه   در مهاجران   ماندگاري -ج
  دالیل هجرت

)  اهللا عليـه و آلـه وسـلم        يصل(ياران پيامبر خدا    ان كه از    مهاجر
 كه عليـه ايـشان در مكـه اعمـال           ييها   گريز از شكنجه   يبودند، برا 

 ينگام تشكيل دولت اسـالم ه  مهاجرت كردند و به حبشهشد، به     يم
 داشـتند كـه بـه مدينـه بازگردنـد و در كنـار               را  آندر مدينه، امكان    

 آنها مانـدن در حبـشه و        ي ول ؛ند كن يبرادارن مسلمان خويش زندگ   
 با مردم غير مسلمان آنجا را ترجيح دادند و به مدت هفـت              يزندگ

سال پس از هجرت در آن ديار ماندنـد و تنهـا در غـزوة خيبـر در                 
بـود  در همين مـورد       . بود كه به مدينه بازگشتند     يسال هفتم هجر  

د را  معـروف خـو    ةجمل)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پيامبر اكرم   كه  
 از فتح خيبر يا آمدن ؛دانم از كدام يك شاد باشم      ينم«: بر زبان راند  

  ـ   بهرا  آنانكدام از كتب سيره نيامده كه پيامبر خدا  در هيچ٢»جعفر؟
                                                

 )2473شمارة (، نوشتۀ الدکتور علی الصالبی به نقل از صحیح مسلم "السرية النبوية" -1
اسـت   دانـسته   آورده و صـحیح را آن به نقـل از جـابر       "المسند"الحاکم در    -2

 "سـنن "ر  و ابـو داود د    ) 2/392 ("المعجم الکبیـر  "؛ الطبرانی در    )3/211(
 را  آناند، و الذهبی گفته که حدیث مرسلی اسـت و االلبـانی               آورده) 5/392(
ن" س 367 ۀ، صفح الغزايل-السريةتخریج احادیث فقه . (است دانسته "ح.( 



همزیستی مسلمانان با دیگران: فصل اول 27 

تـر سـاختن       پـر رنـگ    دليل عدم جواز زندگي با كافران يا به دليـل         
فراخوانده باشد كـه  به پيوستن به خود در مدينه    -حضور مسلمانان 

كـار را     به مدينـه، ايـن     رسيدن ي در ابتدا  ، اين داليل مطرح بود    اگر
تنهـا  )  اهللا عليه و آلـه وسـلم   يصل( پيامبر اكرم    ي ول دادند؛  يانجام م 

ـ   و آنگاه كه هپس از صلح حديبي  را گـسيل   الـضمري ةعمرو بـن امي 
 و كنـد درخواسـت  ] پادشاه حبشه  [ي   مهاجران را از نجاش    تاداشت  

 كـرد و ايـن خـود        يه مدينه آورد، چنين اقدام     ب يآنها را با دو كشت    
  . مشترك با غيرمسلمانان استي بر مشروعيت زندگيدليل

 مسلمان با غيـر مـسلمانان در جامعـة       يتر اينكه زندگ   از آن مهم  
 ي در كشور يـا سـرزمين اسـالم       ي از زندگ  ي، دست كم  يغير اسالم 

همـسر رسـول    - ه عمر بن الخطاب بر دخترش حفص    ي روز .ندارد
 -وارد شد، اسماء بنت عمـيس      -)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(خدا  

ايـن كيـست؟   :  بود؛ عمر گفـت ي نزد و-كه از مهاجران حبشه بود    
 ياو حبـش  : عمـر گفـت   . اسماء بنت عمـيس اسـت      گفت] هحفص[

مـا در   : عمر گفت . ي؟ اسماء گفت آر   يي دريا يسو است؟ همين آن  
رسـول خـدا   شـما بـه    از   بنـابراين    ؛ گـرفتيم  يهجرت بر شما پيـش    

هرگـز  خدا سوگند كه     هب: خشمگين شد و گفت    اسماء. تريم نزديك
 كه گرسنگان شما    آن هنگام  شما با رسول خدا بوديد       .چنين نيست 
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 مـا در سـرزمين دور   ؛ وليداد يكرد و جاهالنتان را پند م      يرا سير م  
.  خدا و رسول خداي خشنوديهم برا  آن!  در حبشه بوديم   ،افتادگان

؛ اي نياشاميديم يم و نوشيدندي نخوريد هرگز خوراكخدا سوگن  هو ب 
 گذاشتيم؛ و اين در حالي بود كه مابا پيامبر خدا در ميان مگر اينكه   

اسماء در بـارة او      يوقت. برديم  به سر مي  ديديم و در هراس       يآزار م 
او از  «فرمود  )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پرسيد، پيامبر خدا     )عمر(

او و يـارانش يـك   .  نيـست  تر بر حق تر و    يكشما نسبت به من نزد    
پيامبر  «١.»، دو هجرت داشتيد   ي كشت ي شما اهال  ي ول ؛هجرت داشتند 

كننـده در فـتح خيبـر،      شـركت ةخدا پس از اجازه گرفتن از صـحاب       
  ٢».در غنايم خيبر، سهيم ساخترا مهاجران حبشه 

   مهاجرت از وطن در این زمان واجب نیست-د

 ميان علمـا اخـتالف   ،كفر به داراالسالم  در مورد هجرت از ديار      
 صـحبت   ي وضع مشخـص   بارةدر زيرا هر كدام از ايشان       ؛نظر است 

 در .دهـد  يكند و به وجوب، استحباب يا حرمت هجرت فتوا مـ         يم
 كــه مــسلمانان در هــر كــدام از -يكــه مــا از واقعيــت كنــون حـالي 

                                                
 ة، کتاب المغـازي، بـاب غـزو   ابوموسی االشعریحدیث را البخاري به نقل از   -1

 .خیبر، نقل کرده است
 ).3/96( محمد ابی فارس ۀشت، نو"الصراع مع الیهود" -2
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تواننـد ديـن خـود را اظهـار      ي كننـد مـ  ي جهان كه زندگ   يكشورها
 ي، هجرت به لحاظ اصول    ي در چنين شرايط   .گوييم  ي سخن م  -كنند

 برحـسب شـرايط خـاص هـر         .دانيم  ي مباح م  را  آنواجب نيست و    
تبديل به استحباب يا وجوب، كرامـت     تواند    يممسلمان، اين حكم    

  : بر اين مدعاستيروايات و احاديث زير تأييد. يا تحريم گرددو 
مـرد  «: ده كـه گفـت    از عبداهللا بن عمرو بن العاص روايت ش        -
 رسول  يا:  نزد پيامبر خدا آمد و گفت      جسوري و   سرسخت ياعراب

؟ ي تو در هر كجا كه باش      يكجاست؟ به سو  ] سوي  به[خدا هجرت   
هر گـاه   ؟ يا اينكه    ي؟ يا به سمت قوم خاص     ييا به سرزمين مشخص   

 خـاموش مانـد و سـپس    مدتيپيامبر خدا  رسد؟  ي، به پايان م   يمرد
اينجـايم  : ارة هجرت پرسيد، كجاست؟ گفت    آن كس كه درب   : فرمود

 و زكـات را     ي آور يجـا  هاگـر نمـاز را بـ      : فرمـود .  رسول خـدا   يا
)  در يمامه  يسرزمين( اگر در حضرموت     ي حت ؛ي تو مهاجر  زي،پرداب

  ١».يبمير
 او دربـارة هجـرت از       ياز عايـشه نقـل شـده كـه وقتـ           و نيز  -

ـ     «: پرسيدند، گفـت   ن  مؤمنـا  . مطـرح نيـست    يامـروزه ديگـر هجرت
 متعـال و بـه پيـامبرش پنـاه      ي به خاطر دين خود به خدا      يروزگار

                                                
رضـی اهللا  (این حدیث را احمد در ابتداي مسند عبدالدین عمـروبن العـاص         -1

.  اسـت  "حسن"،  احمدیکی از اسناد    : گوید  آورده و البیهقی می   ) تعالی عنه 
 ).مجمع الزواید(
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ـ .هراسـيدند  يشد، م ي كه برايشان مييها  چون از فتنه  ؛بردند  يم  ي ول
 كـه   يي داده و هر كـس در هـر جـا          يامروزه، خداوند اسالم را يار    

   ١.» جهاد و نيت مطـرح اسـت     ي ول ؛پرستد  يخواهد خدايش را م     يم
عايـشه بـه بيـان      «: ث گفتـه اسـت    ابن حجـر در شـرح ايـن حـدي         

مشروعيت هجرت اشاره كرده كه علت آن فتنـه اسـت و حكـم آن      
اقتـضاي چنـين سـخني      . شـود   ينيز متناسب با علّتش دگرگـون مـ       

خداي را عبادت كنـد،  توانست  كه هركس در هر جايي كه      است  آن
  ٢». واجب نيستايشجا بر هجرت از آن

زمين دشمن و تنها در     از امام مالك پرسيدند كه اقامت در سر        -
 برتـافتن و پـشت كـردن، كـدام يـك بهتـر       يآن ماندن يا از آن رو    

 خيـر گـسترده     ]مانـدن در سـرزمين دشـمن      [ آن كار «است؟ گفت   
  ٣».است
 مهـاجر و    يتـرك هجـرت از سـو      «: گويد  يم ي النوو يو حت  -

 يـا در    ، ضـرورت  ي مگـر بـرا    ؛ به وطن حـرام اسـت      يبازگشت و 
 مطمــئن باشــد و اســالم در آن از امنيــت در وطــنش كــه يصــورت

  ٤».سترده شده باشدگ

                                                
 ).4/523( روایت کرده است را آن "بدءالخلق"البخاري در کتاب  -1
 ).7/229(صحیح البخاري ، شرح "يرفتح البا" -2
 ).2/583 ("البیان و التحصیل" -3
  ).2/135 ( "المقدمات الممهدات" -4
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 بـراي  مـسلمانان اروپـا   فراخوانـدن بنابر آنچه آمد، بـه نظـر مـا     
 -كنند ي ادعا م يكه برخ  آنچنان - هجرت به داراالسالم در اين زمان     

 كه اكثريـت را     -يواجب نيست و از نظر ما در مورد مسلمانان بوم         
رد مـسلمانان مهـاجر از      در مـو  .  جايز نيـست   -دهند  ينيز تشكيل م  

 ي اصـل ي نيز حكم بازگشت ايشان بـه كـشورها       ي اسالم يكشورها
  . مستحب، مكروه يا حرام است، به شرايط هر كدام، واجببسته

  ی در جامعۀ اسالمی همزیستـ ـه

 و  ي فرد يها  ي از آزاد  يتوانند ضمن برخوردار    يغيرمسلمانان م 
، هراسـاس عقـد ذمـ    با مسلمانان و بي در كمال برابري،حقوق انسان 

 ي ندارد كه بـوم ي در اين ميان تفاوت . كنند ي زندگ يدر جامعة اسالم  
 به آنجا مهاجرت كرده و بـه  ي ديگريكشور باشند يا از كشورها  آن

 فقهـا  فتـواي  به.  خود برگزيده باشند   ي در آنجا را برا    ي زندگ يداليل
 حـداكثر  ، وارد كـشور مـسلمانان شـود   پناهندة غيرمسلماناگر يك   

 سال است و چنانچـه     اجازة اقامت داد يك    يتوان به و    ي كه م  يمدت
هـد،  د  تاريخي كه امام به وي اخطار خروج مي       از تاريخ ورود يا از      

ــان   بــه اقامــت در بــيش از يــك ســال گذشــته باشــد، و او همچن
كنـد و ذمـي     يد، تابعيت داراالسالم را كسب مـ      هداراالسالم ادامه د  
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 و  ١. اسـت  ي و حنبلـ   ي، شـافع  ي حنفـ  ي فقها همةاين نظر   . گردد  يم
، غيـر مـسلمانان را ميـان خـروج از     ي علمـا در چنـين حـالت       يبرخ

 يخود آشـكارا دليلـ    ؛ اين   گذارند  ي شدن، مخير م   يداراالسالم و ذم  
 ة همـ ي مشترك و همزيـست يدنبال زندگ  ه كه اسالم ب   ؛ اين ستا برآن

 ي تـشكيل جامعـة انـسان      ي زيرا در پ   ؛ است يمردم در جامعة اسالم   
  .باشد مي مردم ة هميراپذي

   "داراالسالم" خارج از ی همزیست ـو

نيز " دارالحرب" در يتواند خارج از داراالسالم و حت   يمسلمان م 
.  مشروط بر اينكه امكان اظهار دين خود را داشته باشد    ؛كند يزندگ

ـ  " دارالحرب" فقها از وجوب هجرت از       يو اگر برخ   ميـان   هسخن ب
 البتـه  ٢.به عدم امكان اظهار دين اسـت اند، اين حكم مشروط   آورده

 ي كـه آزاد  يالمللـ    بـين  يهـا   با توجه به معاهده    اين امر كه  دانيم    يم
 كـشورها، هرگـز   سي قوانين اسادليلكنند و به      ي م تضمينانسان را   

بايد خاطرنشان سـازيم كـه       در اينجا . مطرح نيست در جهان امروز    
                                                

و ) 7/11 ("البـدائع "، به نقـل از      اهل الذمة ، باب   "املوسوعة الفقهية الكويتية  " -1
) ابـویعلی  ("االحکـام الـسلطانیه   "و  ) 146) (مارودي ("االحكام السلطانية "
 ).189) (ابو یوسف ("الخراج"و ) 5/272 ("فتح القدیر"و ) 145(

) ") 8/82اية احملتاج"، باب دارالحرب، به نقل از  "املوسوعة الفقهية الكويتية  " -2
ــاع"و  ــب"و ) 3/43 ("کــشّاف القن ــی"و ) 4/204 ("أثنــی المطال  "المغن
 .)4/121 ("االنصاف"و ) 1/35 ("عمدة القاری"و ) 8/456(
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را واجــب " دارالحــرب" هجـرت از  ي، در هـيچ شــرايط 1هــا يحنفـ 
فرمـوده  )  اهللا عليـه و آلـه وسـلم        يصـل ( زيرا پيامبر خدا     ،دانند  ينم

 جهاد و نيـت     ي ول ، مطرح نيست  يهجرت] مكه[پس از فتح    «: است
ست كه اكثريت مذاهب و علما    ا  بر آن  ي و اين تأكيد   ٢».مطرح است 

 در حالـت حاكميـت   ي با غيرمسلمانان حتـ   يبه مشروعيت همزيست  
  .دهند نيز فتوا مي يغيراسالم

   مفهوم تولّی و تبرّي و اثر آن بر مشروعیت همزیستی-3
 در  ي و تبـر   ي، دربـارة مفهـوم تـول      يدر محافل خيـزش اسـالم     

كه ايـن   اين باورند   بر يشود و برخ   ي گفته م  ياسالم، سخنان فراوان  
 تكفير مخالف را    ،گيرد و در نتيجه     يمر را نيز درب   يل عقيدت ئامر مسا 

 ي ديگر معتقدند كه مربوط به فقه عمل      يخ حال آنكه بر   .داردپي  در  
 مـسلمانان و  ي بر همزيستياز آنجا كه اين مفهوم تأثير فراوان    . است

ـ يي دارد و تفسيرها ي يا غير اسالم   يديگران در جوامع اسالم    دور  ه ب
ـ    ياز احكام و ضوابط شـرع       يعمـل آمـده اسـت، ضـرور        ه از آن ب

  : توضيح دهمرا آنطور خالصه  هكه بدانستيم 
ايمان به خدا، ايمان بـه      :  شامل يانيم كه اركان عقيدة اسالم    د  يم

                                                
 ).10/6(لسرخسی لالمسبوط  -1
وجـوب الـنفري و مـا    ، باب "الجهاد و السیر  " کتاب    در روایت را البخاري  این   -2

 . نقل کرده استب من اجلهاد و النيةجي
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 روز جزا و ايمـان بـه خيـر و           ، مالئكه ، قرآن ، ايمان به  همة پيامبران 
 ي، سـخن  نبوي در قرآن كريم يا در سنت مطهر         . است يشر قدر اله  

 و اركـان  ي عقيدة اسالمي در مشخص ساختن معنا    ي و تبر  ياز تول 
 ي و تبـر   ي كه علما از مفهوم تـول      ي هنگام و. ميان نيامده است   هآن ب 

اند كه اين مفاهيم گاه مربوط به عقيده و         يادآور شده  ،اند  سخن گفته 
 يحال اگر خواسته باشيم از مفهوم تول      .  مربوط به عمل است    يگاه

 ي به اصول اعتقـاد   را  آن بايد   ، برداشت كنيم  ي عقيدت ي، معنا يو تبر 
 كامـل بـا   يين مفهوم در هماهنگو اركان مورد اتفاق بازگردانيم تا ا    

 را اسـاس كـار در       ي و تبر  ينها باشد و البته درست نيست كه تول       آ
 كـه از آنهـا داريـم،        ي را با مفهوم خاص    ينظر گيريم واصول عقيدت   

  .تفسير كنيم

   و برائتي تبرّ ـالف

  : به دو معنا وارد شده استيبرائت در متون شرع
 ؛از شرك يا كفر است   برائت   ي وبه معنا  يعقيدت،   نخست يمعنا

  :آنچنان كه در اين آيات آمده است
ونَ     « ـشْرِکُ ا تُ مـ م رِيءی ب كـه   يمـن از شـرك    ) (۱۹ /انعـام  (»إِنَّن 

نی برَاء « .)ورزيد بيزارم   يم ونَ  إِنَّ ـد با تَعم مـن از  ) (۲۶ /زخـرف  (» م
  از كفر وشرك،   ي و تبر  يبه اين معنا، بيزار   .) پرستيد بيزارم   يآنچه م 
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قُلْ «فرمايد ي خداوند متعال م از اين رو. از حقيقت ايمان است يبيان
يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبـد إِالَّ اللّـه والَ                

         ونن دا ماببضاً أَرعا بنضعذَ بختالَ يئًا ويش بِه رِكشاْ فَقُولُـواْ  نلَّووفَإِن ت اللّه 
بگو اى اهل كتاب بياييـد بـر   ) (۶۴/آل عمران  (»اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ  

 كه جز خدا    داستان شويم  هم ، است برابر كه ميان ما و شما       يا  كلمه
 ديگـر   يرخ از ما ب   يرخ را شريك او ندانيم و ب      يرا نپرستيم و چيز   

 گرداندنـد  يرو پـس اگـر   ؛ نگيـرد ي بـه خـداي  ونـد را به جاى خدا 
؛ بنابراين مسلمان بايد صـريحاً     ) باشيد كه ما مسلمانيم    گواه :بگوييد

 كـه بـه   -اش بـه اسـالم را   يبند ي جويد يا صريحاً پا ياز كفر بيزار  
 نيـز  ي بيان دارد و هر جملـه يـا عبـارت   - از كفر است ي بيزار يمعنا

خداونـد متعـال در   رود و  كـار   هبايد در مقام و مكان مناسب خود ب    
 جستن از كفـر در نظـر       ي بيزار جاي  بهاين آيه، تصريح به اسالم را       

گـو بـا اهـل كتـاب اسـت و           و  زيرا سياق آيه در مورد گفت      ،گرفته
ها و كوشش در عـدم تحريـك         ترين واژه    آن گزينش لطيف   ياقتضا

نـان  و بـا آ  ) (۱۲۵ /النحل(» وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن   «: ديگران است 
  !)مناظره نما كه بهتر است يبا روش
  : يدر اينجا برائت به معنا. شود ي به عمل مربوط م، دوميمعنا
إِني برِيٌء مما   «:  است  كار ديگران  ردن نگرفتن مسئوليت  گ به   -۱
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أَنتم «.) دهيد، بيـزارم    يمن از آنچه انجام م     ) (۲۱۶ /شعراء (»تعملُونَ
  ا أَعمرِيئُونَ ملُونَ    بمعا تمرِيٌء ماْ بأَنلُ وشـما از آنچـه     ) (۴۱ /يونس (»م
دهيـد،    ياز آنچه شما انجام مـ     ) نيز(دهم بيزاريد و من       يمن انجام م  

 يول كارها ئول كار شما نيستم و شما نيز مس       ئمسمن   ييعن.) بيزارم
  .من نيستيد

: هاز جمل .  است يا   لغو و ابطال پيمان امضا شده      ييا به معنا   -۲
»    نيرِكشالْم نم مدتاهع ينإِلَى الَّذ هولسرو اللّه ناءةٌ مرايـن  ) (۱/توبه( »ب

نـان پيمـان    آ كـه بـا      ي خداوند و پيـامبر اوسـت از مـشركان         يبيزار
 لغو پيمان با مشركان است كـه        ي، در اينجا برائت به معنا     .)ايد  بسته

  . به عقيده ندارديبط است و ريالبته در پيوند با احكام فقه
 همچون ؛ استي از ياوري خوددار ي نيز برائت به معنا    يگاه-۳

 هـر  يمـن از يـار  «):  اهللا عليه و آله وسلم  يصل(فرمودة پيامبر اكرم    
ــسلمان ــت   يم ــته باشــد، برائ ــشركان حــضور داش ــان م ــه در مي  ك

مـسلمانان مقـيم در ميـان       اين بدان معناسـت كـه اگـر          ١.»جويم  يم
آزار ببيننـد، پيـامبر و      طرف  دو   ميان   ي بروز جنگ  به هنگام  مشركان

  يي، خطا يچنين اقامت . گيرند  مسلمانان مسئوليت آن را به عهده نمي      

                                                
و ابو داوود در ابتـداي کتـاب   ) 1604(این حدیث را ترمذي به اسناد صحیح   -1

  .اند ، آورده)2645(الجهاد بالنهی عن قتل من اعتصم بالسجود 
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 اين نوع برائت نيـز  .برعهده داردرا ليتش ئواست كه صاحب آن مس 
پيامبر  به عقيده ندارد؛ به همين دليل،        يمربوط به عمل است و ربط     

 را كـه در ميـان مـشركان         ي كـس  ) اهللا عليه و آله وسـلم      يصل(خدا  
  .كند يخطاب م" مسلمان "-ي به رغم چنين كار -اقامت كرده 

  مواالت و ی تولّ-ب

 ي و پيـرو ي و يـار  ي دوسـت  ي در لغت به معنـا     يمواالت و تولّ   
 ي داللت بـر هـر سـة ايـن معـان     يقرآن كريم اين واژه را برا    . است

  .كار برده است هب
 يسلمان خـود بـه همـة معـان     مسلمان نسبت به برادران م    يتولّا

 »والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَوليـاء بعـضٍ      «: خود، مطلوب اسـت   
كـه اجمـاالً    ) و مردان و زنان مؤمن دوستان يكديگرند      ) (۷۱ /توبه(

يا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ الَ        «: در مورد غير مسلمان ممنوع شده است      
 ذُواْ الْكَافختنِ تمـؤالْم ونن داء ميلأَو مؤمنـان يا) (۱۴۴ /نـساء  (»رِين  !
 نيـز در مبـاح      ي متون يول).  مؤمنان دوست نگيريد   جاي  بهكافران را   
هـا   نآ و مواالت آمده كه به تفـصيل    ي دوست يها   حالت يبودن برخ 
  :سازيم يرا مطرح م
   مواالت مطلق ـیکم
 نـسبت   يو دوسـت   آيات قرآن كريم از منع مطلق مواالت         يبرخ
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يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ «: انـد   ميان آورده  هبه همة كافران، سخن ب    
              كُملـن قَـبم ـابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نا مبلَعا ووزه كُمينذُواْ دخات ينالَّذ

ي مكنيد بـا آن گـروه        دوست ! مؤمنان يا) (۵۷ /مائده (»والْكُفَّار أَولياء 
يا أَيهـا   « ).از اهل كتاب و كافران كه دين شما را به بازيچه گرفتند           

          هِملَـيع اللَّـه با غَـضما قَولَّووتوا لَا تنآم ينيا) (۱۳ /هنـ ممتح (»الَّذ  
 را كه خداوند بر آنان خشم گرفته اسـت، دوسـت            يمؤمنان، گروه 

 »ذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهـود والنـصارى أَوليـاء         يا أَيها الَّ  «؛  )مگيريد
 .)يهوديان و مسيحيان را دوسـت مگيريـد       !  مؤمنان يا) (۵۱ /مائده(

 -آيد كه ميان مسلمان و غير مـسلمان  ياين آيات چنين برم  ظاهر  از  
  . و مواالت جايز نيستي مطلق دوست-باشد  كهيهر ديناز 

   مقیدی دوست-دوم
 و مواالت ميـان  ي در قرآن وارد شده كه منع دوست   يآيات ديگر 

  : مسلمانان و كفار را مقيد به دو شرط كرده است
در  شرط اول اينكه كافران در حالت جنگ با مـسلمانان باشـند؛     

 خداونـد  . جنـگ، روا نيـست  ي با آنها در اثنـا  يدوستاين صورت،   
ه عنِ الَّـذين قَـاتلُوكُم فـي الـدينِ          إِنما ينهاكُم اللَّ  «: فرمايد  يمتعال م 

       مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمين دوكُم مجرأَخممتحنـه  (»و/ 
دارد كه بـا      ي باز م  ياز دوست داشتن كسان   تنها  شما را    خداوند) (۹

دند هايتان بيرون ران شما در كار دين، جنگ كردند و شما را از خانه  
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يا أَيها الَّذين آمنـوا لَـا   «؛ ) كردنـد ياز بيرون راندنتان پشتيبان  ) يا(و  
تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَـد كَفَـروا بِمـا             

       نمؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم مج     مإِن كُنت كُمبر وا بِاللَّه
           لَما أَعأَنو ةدوهِم بِالْمونَ إِلَيِسري تاتضراء مغتابي وبِيلي سا فادجِه متجرخ

 »بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مـنكُم فَقَـد ضـلَّ سـواء الـسبِيلِ           
 جهـاد در راه مـن و بـه دسـت           ينان، اگر بـرا    مؤم يا) (۱/ممتحنه(

آييـد، دشـمن مـن و         يبيرون م ) از شهر خود  ( من   يآوردن خرسند 
 ي در حـال ؛ ورزيديدشمن خود را دوست مگيريد كه به آنان مهربان  

 شـما آمـده اسـت، كفـر         ي حـق بـرا    ياز سـو  به كتابي كه    كه آنان   
ند كه چـرا    كن  يبيرون م ) از شهر خود  ( پيامبر و شما را       و اند  ورزيده

 ي بـه آنـان مهربـان      يپنهـان .  ايمان داريد  - پروردگارتان -به خداوند 
 داريد دانـاترم و هـركس   يورزيد و من به آنچه پنهان و آشكار م      يم

بينيم كـه   يم.)  به يقين راه ميانه را گم كرده است   ،از شما چنين كند   
نـسبت بـه كـافران    تنهـا   در هـر دو آيـه،       ي و مهربان  ي از دوست  ينه

مواالت مورد نظـر    . پيمانان   نه مسالمت جويان يا هم     است، محارب
  . استي و ياوري ياريدر اينجا نيز به معنا

 ي يـار يبـرا  شرط دوم اينكه دوستي با كفار عليـه مـسلمانان و          
الَّ يتخذ الْمؤمنونَ «: گويد يباشد؛ خداوند متعال م   نرساندن به كافران    
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   ون داء ميلأَو رِينالْكَاف  نِنيمـؤالْم مؤمنـان نبايـد    ) (۲۸/آل عمـران  (» ن
 از  يدر اينجا مـراد از نهـ      ) . مؤمنان دوست گيرند   يكافران را به جا   

 ي نه صـرفاً يـار      است،  كافران عليه مسلمانان   ي از يار  ي، نه يدوست
 اگـر از  يشرعاً مباح اسـت و حتـ   كمك مسلمان به كافرچون   ؛آنها

 از مـصارف  ي به عنوان يكـ اه  و نزديك شدن دلباب تأليف قلوب  
  .زكات باشد، مستحب و مطلوب نيز هست

  گفته است  مواالت حرام مقید به دو شرط پیش-ج

دارنـد  را  مطلق با همة كافران   ي فقها گرايش به منع دوست     يبرخ
 شده را مقيد بـه دو قيـد        ي نه ي اكثريت ايشان مواالت و دوست     يول

  :كنيم يير، اين نظر را تأييد م ما نيز بنابر داليل ز.دانند يياد شده م
 بـا كـافر     ي دوسـت  يهـا    صـورت  ياتفاق نظر است كه برخـ      -۱

 مرد مسلمان نـسبت بـه       ي ومهر  دوست چون.  جايز است  بغيرمحار
:  مشروع شمرده شده است    - اگر غير مسلمان باشد    ي حت -همسرش

نوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم  ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُ       «
 او ايـن اسـت كـه از         يهـا   و از نـشانه   ) (۲۱ /روم(» مودةً ورحمـةً  

 برايتان آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و ميان           يخودتان همسران 
 مسلمانان نسبت بـه     يبرخ.)  پايدار و مهر پديد آورد     يشما دلبستگ 

هاأَنتم أُوالء تحبونهم « نـشدند؛  ي داشتند كه از آن نه     ييهوديان دوست 
والَ يحبونكُم وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ آمنـا وإِذَا خلَـواْ             
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    ظيالْغ نلَ ماماَألن كُملَيواْ عضاين شـماييد   ! هان) (۱۱۹ /آل عمران  (»ع
دارند و شـما   يد و آنان شما را دوست نمداري  يكه آنان را دوست م    

و چون با شما رو بـه رو  ) و آنان ندارند(به تمام كتاب ايمان داريد    
ايـم و چـون بـه خلـوت رونـد،             مـا ايمـان آورده    : گويند  يشوند، م 

اسـتاد محمـد    ) .گزند  يم) به دندان (سرانگشتان را از خشم بر شما       
 مؤمنان بـا آن     يوستمگر د «: دنويس يرشيد رضا در تفسير اين آيه م      

 يكار و اقرار قرآن به اين كار به عنـوان يكـ   يهوديان نابكار و فريب  
ترين  ي اسالم در دل و جان مؤمنان، بهترين و قوياز آثار و پيامدها   

 براينكه اسالم دين عـشق و مهـر و تـسامح و گذشـت           نيست دليل
كه  مايل بود  يخيل)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل( پيامبر خدا    ١»؟است

إِنـك لَـا   «:  فرمـود ي خداوند متعال به و  يابوطالب اسالم آورد ول   
ـ ) (۵۶ /قصص( »تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء        گمـان    يب

امـا  ؛ كنـي  يي راهنمـا تـواني   نمـي ،يتو هر كس را كـه دوسـت دار    
 اهللا  يصل(پيامبر اكرم   ) .كند  ي م ييخداوند هركس را بخواهد راهنما    

داشـت و     ي ابوطالـب را دوسـت مـ       ، خود يعمو) عليه و آله وسلم   
كه خداونـد متعـال نيـز         همچنان ؛بسيار مشتاق بود كه هدايتش كند     

آشكارا بر مشروعيت عـشق و محبـت مـسلمان نـسبت بـه پـدر و          
)  اگر مـسلمان نبودنـد     يحت(فرزندان، برادران و همسر و دودمانش       

                                                
 . آل عمرانة از سور119 ۀآی نگاه کنید به، "تفسیرالمنار" -1
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 كـه بـر آن      يفع خود و زمينـ    و نسبت به عشق به منا     صحه گذاشته   
 مقرر داشته كـه  ، در عين حالي ول؛ است دهزيتأكيد ور اقامت دارد،   
، قويتر ي خدا و رسول بايد از همة ديگر انواع دوستيعشق و دوست
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنـآؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم          «: و برتر باشد  

لٌ اقْترفْتموها وتجـارةٌ تخـشونَ كَـسادها ومـساكن          وعشريتكُم وأَموا 
            يأْتى يتواْ حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت

      نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِهبِأَم گو اگر پدرانتان   ب( )۲۴/توبه   (»اللّه
كه  ييها ييو فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و دودمانتان و دارا        

ــه دســت آورده ــد و  ب ــارتياي ــد و  تج ــيم داري ــساد آن ب ــه از ك  ك
پسنديد، از خداونـد و پيـامبرش و جهـاد در راه او       يكه م   ييها  خانه

 پس چشم به راه باشيد تا خداونـد       ،تر است  يداشتن  نزد شما دوست  
آورد و خداونـد گـروه نافرمانـان را      ) در ميان (خود را   ) عذاب(ر  ام

ــانگر  .) كنــد ي نمــييراهنمــا ــاد شــده بي بنــابراين، مــوارد متعــدد ي
مواالت .  با غيرمسلمانان استي انواع دوستيمشروعيت وجود برخ

گـردد و   ي مـ - هـر دو -ي دوسـت ي و شـرع ي لغـو ينيز شامل معنـا  
 نشده  نهي مطلق   طور  به كفار    با ي بر اين نكته است كه دوست      يتأييد

  .و مقيد به دو قيد يا شرط پيش گفته است
 ي در حـالت   يمسلمان جايز و حت    مسلمان نسبت به غير    ييار -۲

  پيمـان  مسلمان، هـم  بويژه اگر غير،كه در حدود حق و عدالت باشد     
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پيمـان باشـد،     هـم  ي و مثالً ذمي، پناهنده يا از شهروندان كـشورها        
نيـز  )  اهللا عليـه و آلـه وسـلم   يصـل (امبر خدا فرمودة پي . ستاجايز  
حـال سـتمگري يـا      بـرادرت را در     « : بـر ايـن سـخن اسـت        يدليل

 به يستمديدگحال   پيامبر خدا در  يا: گفتند.  كن ي، يار ستمديدگي
اش كنـيم؟     ي اگر ستمگر بود، چگونه يـار      ي ول ؛شتابيم  يش م ا ياري
 كـه  است نآ اين سخن ي معنا١.»بازش بداريد) ياز ستمگر : (فرمود

 در  -در صورت برحق بودن    – را   يتو ممكن است گاه غير مسلمان     
 در كتـب سـيره وارد شـده كـه           .ي رسان يبرابر برادر مسلمانت، يار   

بـا غيـر مـسلمانان پيمـان       )  اهللا عليه و آله وسـلم      يصل(پيامبر اكرم   
مـتن  . آنها را ياري كنـد و آنهـا نيـز او را يـاري كننـد               بست كه     يم

هر كـس از    «:  تصريح دارد  بر اين امر  ا يهوديان مدينه    نامة او ب   پيمان
بـه مـسلمانان و     و  » رسـانيم   ي مـ  ييهوديان به ما پيوست، او را يار      

يــستند، كمــك ا يهوديــاني كــه در برابــر متجــاوزان بــه يثــرب مــي
كـه   (ه پيـامبر اكـرم بـا خزاعـ      ةكه در پيمـان نامـ       همچنان ٢».كنيم مي

ـ يصريحاً به هميار  ) مشرك بودند  سبت بـه طـرفين، تـصريح     آنها ن
 زيـرا  ؛ عمـل بـه همـين پيمـان بـود     يشده و فتح مكه نيز در راستا    

                                                
. و نیـز ،  باب اعن اخاك ظاملـاً او مظلومـاً      کتاب المظالم، در  حدیث را البخاري،     -1

 . آورده است"الفتن"الترمذي در کتاب 
ـ مؤسسة الرسالة،  )محمد حمید اهللا   ("جمموعة الوثائق السياسية  " -2  ۀ، بیروت و هم

 .هکتب سیر
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 كـه بـا مـسلمانان    هپيمانان قريش بودند بـه خزاعـ   بكر كه از هم    يبن
 استاد محمد رشيد رضا در تفسير       ١.پيمان بسته بودند، تجاوز كردند    

فع  بنابر منـا ، كه در دين اختالف دارند    يميان كسان  «: گويد  يخود م 
.  حاصـل شـود  پيمـاني و يـاوري    ممكن است دوستي و هـم     يدنيو

 عليـه   ي بـا مردمـان غيرمـسلمان      ،يچنانچه مسلمانان بنـابر مـصلحت     
 ايـن   .پيمـان شـدند     هم] غير مسلمان [از همان شكل    ) يملت (يمردم
)  بـا كفّـار    ي حرمت دوسـت   ييعن(مضمون آيه   همة   شامل   يپيمان هم
  ٢».يه مسلمانان باشد زيرا در آن شرط شده كه عل؛شود ينم

 در منحـصر    »إِنمـا ينهـاكُم اللَّـه     «:  نهم از سورة ممتحنه    ةآي-۳
ارب، كامالً صراحت دارد و     ح با كفار به كفار م     ي دوست يساختن نه 

 ي مـواالت و دوسـت  در بارة است كه در قرآن    يا  اين آيه آخرين آيه   
 سخ كننـدة ن و يا يمفسر آيات مطلق قبل   و  آمده  ] با كفار و ديگران   [

  .آنهاست
 يدر صورت )  علم اصول  يعلما(دانيم كه از نظر اصوليان        يم -۴

. شود  يكه حكم و سبب متحد شود، مطلق نصوص بر مقيد حمل م           
 ي و سـبب نيـز يعنـ      ي تحريم مواالت و دوسـت     يحكم در اينجا يعن   

 بنـابراين  مطلق را بايد بر مقيـد حمـل كـرد و             ،صورت  در اين  ؛كفر

                                                
 .ه کتب سیرۀو هم) 4/139(، )ابن هشام ("السرية النبويه" -1
 ).6/430(، "تفسیر المنار" -2
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 غير مـسلمانان عليـه      ييار(و  " كفر محارب "يم،  سبب يا علت تحر   
  .است) لمانان در جريان جنگسم

  تواند ارتداد هم باشد ی مواالت حرام م-د

 ] با مـسلمانان   در حال جنگ  [ اربح و مواالت با كفّار م     يدوست
از نظر همة فقها و مذاهب، در شمار گناهان كبيره است و همچـون       

 -نهـا را حـالل بـشمارد      كه مـسلمان آ    ي در صورت  -ها  همة معصيت 
 يـا  ي يا تنبلـ ي اگر از سر كوتاه ي ول ؛بينجامدتواند به ارتداد هم       يم

 اگـر توجيـه و   ي حتـ - انجام دهـد را آن يترس يا به هر دليل ديگر  
 ي تنها معصيت است و اصل ايمان را نفـ     - هم باشد  يتفسير نادرست 

يـن  ا. كنـد  ي در كاستن از ميزان آن پيدا مـ ي گو اينكه سهم .كند  ينم
ة زيـر اتفـاق نظـر       دو آية كريم  در تفسير     علما همة است كه    يچيز

 بـا   يارتكـاب معـصيت دوسـت      بـراي  دارند؛ هر چند برخي از آنان     
  :اين است مزبور ةدو آييكي از . كنند كافران، حكم ارتداد صادر مي

»  لى أَوارصالنو ودهذُواْ الْيختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيـاء  ييلأَو مهضعاء بي
     مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعيهوديـان  !  مؤمنـان يا) (۵۱ /مائده( »ب

هـوادار  ) در برابـر شـما  (نـان  آو مسيحيان را دوسـت مگيريـد كـه       
از .)  دوست بگيرد، از آنان استرا آنانيكديگرند و هر كس از شما 

 بـا   يود كـه هـر كـس از راه دوسـت          شـ   يظاهر آيه چنين برداشت م    
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 ؛آيـد  ي مرتّد به شـمار مـ  ينها يعنآيهوديان و مسيحيان برآيد، مانند      
 تـشديد و  ةآيه بيشتر جنبـ اين كه  اين باورند     بيشتر مفسران بر   يول

ـ                 را  يمبالغه در نكوهش و در لـزوم فاصـله گـرفتن از كـافران حرب
ـ نظريـه  در تفـسير ايـن آيـه دو    ي ابن الجوز  1.دارد ادآور شـده   را ي
هر كس در دين با آنان مواالت كنـد، در كفـر            : قول نخست «: است

هر كس در عهد و پيمان به آنهـا         : و قول دوم  . همچون ايشان است  
 ٢». اسـت يتكيه و اعتماد كند، همچون آنان در مخالفت و عهدشكن         

 و نه اعتقـادات يـا   - خوديهركس در كارها«: ابن حيان گفته است   
، در گناه همچون آنهـا       و دوستشان بدارد   اد كند  به آنان اعتم   -ايمان

 ورزد، در كفر همچـون  يو هر كس به لحاظ اعتقادات با آنان دوست 
 ياگـر مـواالت بـه معنـا       «: گويـد   ي نيـز مـ    ي القاسـم  ٣».است  انايش

 باشد كه به معصيت انجامد، همچون رضايت بـه گنـاه و       يا  يدوست
كنندة آن كـافر     كفر باشد كه     يمعصيت است و اگر مواالت به معنا      

گردد و اگـر كفـر يـا       ي فسق باشد، فاسق م    يو اگر به معنا   . شود  يم
و چنانچـه   .  نداشته باشد، كافر و فاسق نگـشته اسـت         ي در پ  يفسق

                                                
فتح "و  ) 6/157 ("روح المعانی "،  )3/48 ("ابی السعود "نگاه کنید به تفسیر    -1

 ).2/50(وکانی ش "القدیر
 ).2/52(، )ابن الجوزي ("زادالمسیر" -2
 ).3/507) (ابن حیان ("البحر المحیط" -3
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 كـه ايـن     ي باشـد، در صـورت     ي و يـار   يپيمـان    هم يمواالت به معنا  
 از جملـه اينكـه      - باشـد  ي در مورد امـر مبـاح يـا واجبـ          يپيمان  هم

متجاوزان به ايشان را دفع كنند  ذمه پيمان بندند كهمسلمانان با اهل 
 واجـب  يپيمان شوند، اشكال ندارد و حتـ     ودر اين مورد با آنها هم     

 ي بـرا  يپيمـان    همچـون هـم    -ي كار حرام  ي اگر برا  ي ول ؛هم هست 
   گـــرفتن امـــوال مـــسلمانان و تحكّـــم بـــر آنهـــا باشـــد، ايـــن 

ـ هيچ بحث ي بـ  بـرمال  يهمچنـين اگـر بـه معنـا    .  معصيت اسـت ي 
خاطر  هنه بباشد،  سالمت كافران يساختن راز مسلمانان و دوستدار 

 ندارنـد يـا بـه دليـل     ي كـه بـر و  ي بلكه به دليل تـسلط ،كفر ايشان 
ـ  ؛، بدون ترديد معصيت است    ستد و از اين     يخويشاوند  بـه   ي ول
)  اهللا عليه و آلـه وسـلم  يصل( زيرا از پيامبر اكرم ؛رسد يحد كفر نم  

ـ   روايت نشده كه حك    و  [. داده باشـد ه بلتعـ يم به كفر حاطب بن اب
شـود آن اسـت كـه      ياينكه آنچه در مواالت موجب كفر م      ] خالصه

ـ ] مسلمان [ي مواليرضايت به كفر را از سو   داشـته باشـد و   يدر پ
 است كه رضايت به فسق در آن  يشود مواالت   يآنچه موجب فسق م   
  ١».حاصل شده باشد

 الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء مـن دون       الَّ يتخذ «: آية ديگر اين اسـت    
                                                

 .40/80، )القاسمی ("محاسن التأویل" -1
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 »الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللّه في شيٍء إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَـاةً            
 مؤمنـان دوسـت     يمؤمنان نبايد كافران را به جـا      ) (۲۸ /آل عمران (

 مگر آنكه ؛ ندارديا چ رابطه با خداوند هي،گيرند و هر كه چنين كند     
 يظاهر اين آيه بـدان معنـ   ) . از آنان تقيه كنيد    يا  به گونه ) بخواهيد(

.  با خدا ندارديا هيچ رابطه كند،   ياست كه هر كس با كافران دوست      
 كـار حاطـب بـن    . مفسران از اين تعبير ارتداد است يبرداشت برخ 

رساند كه پيـامبر     به قريش به اطالع ايشان       يا   نامه ي كه ط  ه بلتع ياب
 ي دوسـتي، همراهـي و     در حال تدارك حمله به مكـه اسـت، نـوع          

در ظاهر بـه عنـوان ارتـداد از اسـالم     و مواالت حرام با كافران بود  
 ياو دارا.  حاطب علت اين كار خود را بيان كردي ول؛شود ي م يتلق

آنـان  وسـيله از     خواست بـدين    ي در ميان قريش بود كه م      يخويشان
 است و واقعـاً     يالبته علت غيرمشروع   . آورده باشد  حمايت به عمل  

 حاطب  ،حال  با اين  ؛ در شمار مواالت حرام با كافران است       يكار و 
 رضـايت بـه   راستاي ارتداد ويا در ياو اين كار را در راستا     «: گفت

 اهللا عليـه و  يصل(پيامبر خدا  » .كفر پس از اسالم، انجام نداده است      
و » او به شما راسـت گفتـه اسـت     «: داش فرمو   نيز درباره ) آله وسلم 

 سـورة ممتحنـه     ةاجازه نداد كه عمر او را به قتل برساند و اولين آي           
يا أَيها الَّذين آمنـوا لَـا تتخـذُوا عـدوي       «: در همين مورد نازل شد    

 بـا   يپيمـان    و هـم   يو بر حرمـت مـواالت و دوسـت         »وعدوكُم أَولياء 
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:  برشـمرد  ي تعـصب بزرگـ    را  آن گـذارد و     كافران محارب انگـشت   
 ارتـداد بـه شـمار       را  آنو   »ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواء الـسبِيلِ       «

در مـورد   )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(نياورد و بر آنچه رسول خدا       
 و اين بدان معناست كه هركس بـا    ١.حاطب انجام داد، صحه گذارد    

بـا  [ مرتكـب معـصيت مـواالت     -باشد هرچند برخطا    -تأويل خود 
نـدادن   محقق در ي شيوة علما  .رود  يشمار نم  هگردد، مرتّد ب  ] كافران
 است كه جمهـور  ي تكفير متأول چنين است و اين همان كار       حكم

كـه خـون    انجـام دادنـد      ي خـوارج  ندانستن كافرصحابه و فقها در     
كارشـان   تكفير كردند و كشتند و       را  نناآو   دانستند   مسلمانان را روا  

 زيـرا  ؛ قتل مسلمانان بدتر بودي با كافران برا   ي و هميار  ياز همكار 
شـيخ المفـسرين   . گرديـد  ي نمـ ي چه بسا به قتـل عملـ   يآن همكار 

 2.كند ي در حد رفع اين شر را توجيه م كافران با   ينيز دوست " يطبر"
 دفع  ياگر مواالت با آنان برا    «: گويد  ياستاد محمد رشيد رضا نيز م     

منفعت مسلمانان،  ] جلب [يجواز آن برا  ترديد    بيباشد،  زيان جايز   
  ٣». استياول

  ی و مشروعیت همزیستي و تبرّی تول-ـ ه
، ي و تبريشود كه مفهوم درست تولّ    ياز آنچه گفته شد معلوم م     

                                                
 .، کتاب الجهاد، باب الجاسوس"البخاري": نگاه کنید به این حدیث در -1
 .بیروت  ،داراملعرفة، )3/152(، "يرتفسیر طب" -2
 . بیروت،داراملعرفة، )3/280(، "تفسیر المنار" -3
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 زيـرا ايـن     ؛نـدارد ] بـا كـافران    [يعيت همزيـست  و با مـشر   يتعارض
 در  يود و حت  ش  ي است كه شرع مانع از آن نم       ي، امر واقع  يهمزيست
 نـسبت بـه اسـالم و        ي تـول  .كند  ي تشويق هم م   را  آن موارد   يبسيار

  كه يـاد كـرديم    ي درستي از كفر و كافران، به معنايمسلمانان و تبر
 ي كه همزيست  ينه در زمان  باشد؛     مي مسلماناندر حالت جنگ با غير    
  .ها بر قرار است ها و عهدنامه مشترك بر پاية پيمان

  حاکم بر همزیستیبنیادهاي شرعی  -4
 ميـان مـسلمان و غيرمـسلمان بـه صـورت امـر         ي همزيست يوقت
 اسـت كـه    يمجموعـه قواعـد شـرع     يـك   آيـد، تـابع       ي درمـ  يواقع

 اين  .بند باشند   ي پا آن  بهبا غيرمسلمانان بايد    رفتارشان  مسلمانان در   
 كه تابع احكام شريعت اسالم است       ي اسالم ةامر چه در مورد جامع    

اساس ايـن قواعـد    .كند يصدق م يغيراسالم مورد جامعة و چه در    
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين «: ن است آ، سخن خداوند متعال در قر     يشرع

لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبـروهم وتقْـِسطُوا      
 يخداوند شما را از نيكـ     ) (۸/ممتحنه( »طنيإِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِ    

انـد و      جنـگ نكـرده    دين با آنان كه با شما در كار         يو دادگر كردن  
گمان خداوند  يدارد؛ ب ياند باز نم    هايتان بيرون نرانده    شما را از خانه   
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اين آيه در چهار قاعـدة زيـر خالصـه          ) .دارد  يدادگران را دوست م   
  :شود يم

  دیگران و تعامل با آنها به رسمیت شناختن  ـالف

 يتـرين اصـول دموكراسـ      از مهم متفاوت،   هاي  احترام به ديدگاه  
كـه شـامل   است شرعي   از نظر ما مسلمانان، يك مسئله        ي ول ؛است
 انتخـاب   ي خداوند متعال به انسان، آزاد     .شود  ياختالف م نوع  همه  

ايمان و كفر را بخشيده و كافران را از آنچـه بـه مؤمنـان بخـشيده،              
 در عين حال روشن سـاخته كـه ايمـان،     ي ول ؛م نساخته است  محرو

بـه آن   مـردم را     نـدارد و     ي اسـت كـه گسـست      يآن ريسمان محكم  
الَ إِكْراه في الدينِ قَـد تبـين        «: فراخوانده و بدان ترغيب كرده است     

        فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر    ةوربِـالْع كسمتاس 
   ـيملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىدر كـار ديـن،   ) (۲۵۶ /بقـره  (»الْو

كه بـه    ، آشكار است؛ پس آن    ياز گمراه  و هدايت هيچ اكراه نيست    
گمان به استوارترين   ي ب ،طاغوت كفر ورزد و به خداوند ايمان آورد       

 گسـستن نـدارد و خداونـد         چنگ زده است كـه هرگـز       يدستاويز
آنچه را  مردم   كه   است  آن يبرا  گسترده ياين آزاد .)  داناست يشنوا

ايـن آزادي    در مورد ايمان و كفر برگزينند؛ مطمئناً         يخواهند حت   يم
 اسـت  ي با آن طبق ضوابط شـرع      ييمستلزم پذيرش نتايج و همسو    

  . نداشتيي معنايكه اگر چنين نبود، آزاد
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  یاخالقرفتار  -ب

 اسـت كـه انـسان بايـد      ي مطلقيها   از نظر اسالم، ارزش    اخالق
 توليـد يـا هـر      ي از اختالف در دين يـا در ابزارهـا         يبدون اثرپذير 

بـا   رفتار ما تنها اخالق شيوة    .، براساس آنها رفتار كند    يديگرمعيار  
كيـشان و    يـا بـا خويـشان و هـم        يـم دار  ي كـه دوستـشان مـ      ييآنها

پيـامبر خـدا   . ا همة مردم اسـت   برفتار ما    نيست؛ شيوة    مانهموطنان
با مـشركان در مكـه و بـا يهوديـان در     )  اهللا عليه و آله وسلم يصل(

 كه خداوند متعال    يترين صفت   برجسته كرد و   يمخوب رفتار   مدينه،  
 »وإِنك لَعلى خلُـقٍ عظـيمٍ     «:  اسـت   يهمين ويژگ  او را بدان ستوده،   

 مـشترك و  ي زندگ.) است سترگييرا خوو تيو به راست ) (۴ /قلم(
اخـالق صـورت    رعايـت   تواند بدون     ي در يك جامعه نم    يهمزيست

 اخالق معموالً برخاسته از دين و  .گيرد و تثبيت شود و رسوخ يابد      
  . استي آسمانيها از رسالت

  دادگرایانهرفتار  -ج

 مطلـق اسـت و      طـور   بـه  ي انسان يها  ترين ارزش  عدالت از مهم  
بـه  را با داليل محكم  ل پيامبران تحقق آن بود كه خداوند متعا     يبرا

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتـاب        «: فرسـتاد سوي مردم   
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والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ           
) ۲۵ /حديـد  (»ه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عـزِي      وليعلَم اللَّ 

آنان كتاب و براي  روشن فرستاديم و     يها  ما پيامبرانمان را بابرهان   (
آهـن را  ) و نيز( برخيزند يتا مردم به دادگرميزان عدل نازل كرديم   

سـت؛ تـا    مردم اي برايي سخت و سودها   ييكه در آن نيرو   آفريديم  
 يياربا ايمان قلبي     او و پيامبرانش را      يخداوند معلوم دارد چه كس    

قـرآن سرچـشمة    .)  پيروز اسـت   يگمان خداوند توانمند    ي ب .كند  يم
 ي زيـرا بـه معنـا      ؛ تحقـق آن   ي بـرا  يا   و ميزان وسيله   ،عدالت است 

 يهـا   است كـه قـدرت  يو چيزاست تعادل ميان حقوق و وظايف     
 خـود، در  يي يا از طريق احكام قـضا ييلبا قوانين تفص  بايد  موجود  
 است ي مطلقيها عدالت از جمله ارزش.  تحقق آن بكوشند راستاي

 بـا   يكه اسالم نسبت به دوست و دشـمن و دور و نزديـك و حتـ               
والَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ    «: دهد  ي فرمان م  را  آن رعايت   ،دشمن محارب 

    لُواْ هدلُواْ اعدعلَى أَالَّ تـا      عبِم ـبِريخ إِنَّ اللّـه قُواْ اللّهاتى وقْولتل بأَقْر و
، شـما را وادارد كـه       ي با گروهـ   يو نبايد دشمن  ) (۸ /مائده (»تعملُونَ
تر اسـت و     نزديكپرهيزگاري   ورزيد كه به     ي دادگر . نكنيد يدادگر

دهيـد، آگـاه    ياز خداوند پروا كنيد كـه خداونـد از آنچـه انجـام مـ      
  .)است
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  ي و همکاري همیار-د

 تحقق منافع مشترك با يكـديگر   ي كه مردم در راستا    يدر صورت 
 ييمعنـا  مـشترك  ي و زنـدگ يهمزيـست  نكننـد،  ي و همكار يهميار
 ي حتـ  ي و هميـار   يخداوند متعال روشن ساخته كه همكـار      . ندارد

 والَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ... «: با مشركان نيز مطلوب و شايسته اسـت       

أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ            

   انودالْعلَى اِإلثْمِ وواْ عناوعي با گروه  يو نبايد دشمن  ) (... ۲ /مائده (»ت 
د، وادارد كـه بـه   داشـتن  يمسجدالحرام باز م) ورود به(كه شما را از    

 ي يـار ي و پرهيزگـار ييكديگر را در نيك  اوز دست يازيد؛ بلكه     تج
داشـته   نكنيد و از خداونـد پـروا         يكنيد و در گناه و تجاوز همكار      

كافران مـسلمانان را از      .)گمان خداوند سخت كيفر است      ي ب .باشيد
از مـسلمانان    اين كار باعث نفرت      .ورود به مسجدالحرام بازداشتند   

خواست كه اين نفرت به تجـاوز         ند نمي ؛ ولي خداو  شد اين كافران 
 بـا مـشركان     ي و هميـار   ي همكـار  ي بـرا  يا  عرصهلذا  . تبديل شود 

و آن اينكـه  بـود  كار تنها با يك شرط جـايز و مطلـوب             اين .يافتند
  .باشد  و نه در گناه و تجاوزي و پرهيزگاري آنان در نيكيهمكار

معـه را بـه     افراد يك جا  )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پيامبر اكرم   
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 ي بـاال و برخـ     ياگر برخـ  «:  تشبيه كرده است   يسرنشينان يك كشت  
 ي هستند وقتـ يآنها كه در پايين كشتي را آسيب رسانند،    پايين كشت 

ما در  : گويند  يگذرند و م    يگيرد از فراز خويش م      يآب آنها را فرا م    
  خـود يها ي ايجاد كرديم و باال سر يقسمت متعلق به خود سوراخ    

 ي كـه گذاشتند تا هر كار ي اگر آنها را به حال خود م .يمرا آزار نداد  
 اگر دست بـه  يول ؛شدند ي هالك مي همگ،خواستند انجام دهند    يم

  ١».كردند ي هم خود و هم ديگران نجات پيدا م،دادند يدست هم م
 كـه  ي شريك و شـهروندند و هـر كـار         يدر جامعة واحد، همگ   

 بگذارد؛ لـذا همكـاري   تأثير چه بسا بر همگان   ،دهند   انجام   يگروه
  .يابد وهمياري آنان ضرورت مي

 پـيش از    -) اهللا عليـه و آلـه وسـلم        يصـل ( اسـالم    يپيامبر گرام 
 بزرگـان ،  )پيمـان (در ايـن حلـف      .  وارد حلف الفضول شد    -بعثت

 از يي بـه ضـعفا و كمـك بـه نيازمنـدان و پـذيرا          ي يار يقريش برا 
. ن شـده بودنـد    پيمـا   ميهمانان و ديگر مكارم اخالق، با همديگر هم       

 ةمـن در خانـ    «: حضرت پس از بعثت دربارة اين حلف فرمودند        آن

                                                
 . و االستهام فیهالقسمة، باب هل یقرع فی الشركة؛ کتاب "صحیح البخاري" -1
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شدم كه برايم از شتران سرخ رنگ       " يحلف"عبداهللا بن جدعان وارد     
بـدان  ] پـس از بعثـت    [تـر بـود و اگـر اكنـون            يداشـتن   هم دوسـت  

 بر مـشروعيت    يدليل قاطع  ، اين حلف  ١.»پذيرم  يفراخوانده شوم، م  
 تحقـق هــر امــر  راســتاين و ديگــران در  ميــان مـسلمانا يهمكـار 
  . استيمشروع

                                                
، باب اعطـاء الفـی علـی    الغنيمةو اب قسم الفیء ، کت "نن البیهقی الکبري  س" -1

  .البدايةالدیوان و عن یقع به 
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   ـ)(شهروندي و پيمان 

  تحوالت تاريخي

  تعریف و شرح-1
 دارد كـه انـسان در آن   يدر لغت، اشاره به سـرزمين    " وطن"واژة  
 يي با توجه به پيوندها    ١.است"  حضور انسان  يجا"كند و     ياقامت م 

 وجـود دارد، ايـن واژه بـسيار         ي و يكه ميان انسان و محـل زنـدگ       
، با شـور  ي شده و مردم با هر دين و مذهب و گرايشيداشتن  دوست

 خداوند متعال نيز بـه عـشق        .گويند  يو شوق فراوان از آن سخن م      
: ها، ياد كرده است يداشتن  دوست ديگر مردم به وطن در كنار       يفطر
»     وإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤالٌ   قُلْ إِن كَانَ آبـوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمان

          ـنكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت
هـدي   واهللا ال ياللّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصواْ حتى يأْتي اللّه بِأَمرِه 

 و  تانانفرزنـد  و   تانبگـو اگـر پـدران     ) (۲۴ /توبـه  (»القَوم الفاسـقنيِ  
 بـه دسـت  كـه  يي هـا  يـي دارا و  دودمانتـان  و   همسرانتان و تانبرادران

                                                
 .رالقلم، بیروتا، د)رازي ("مختار الصحاح" -1
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 كـه  يهـاي  خانـه  و اريـد د  بـيم  آن كـه از كـساد    يايد و تجارت   آورده
ــ ــد از خداپــسنديد يم ــامبرش و جهــاد در راه ون ــزد شــما و پي  اون

امـر   ونـد  باشـيد تـا خدا   چـشم بـه راه     پس   ،تر است   يداشتن دوست
ــازد؛ خــود را ) عــذاب( ــان را جــاري س ــد گــروه نافرمان و خداون

" پـسنديد   ي كه مـ   ييها  خانه"ها را     اين آيه، وطن  .) كند  ي نم ييراهنما
ـ  ؛ناميده و عشق به وطن را بر مـسلمانان تأييـدكرده            از ايـشان   ي ول

 هنگـام   بـويژه بـه  -خواهد كه عشق آنـان بـه خـدا و پيـامبرش             يم
 كـه شـما   از اين روست.  نيرومندتر باشد-تعارض با عشق به وطن  

به وطـنش  )  اهللا عليه و آله وسلم   يصل(آشكارا با عشق رسول خدا      
 پس از آنكه مردمان آنجـا او را از آن بيـرون        يمكه حت ) زادگاهش(

شناسـم و از      ي نيكـوتر از تـو نمـ       يشهر«: شويد  يرو م  هراندند، روب 
 ي و اگر قومم مرا از تو بيرون نرانده بودند، جا          يهمه برايم عزيزتر  

خداونـدا مدينـه را همچـون مكـه و           «١».كردم  ي سكونت نم  يديگر
   ٢». كنيداشتن  از آن شديدتر، برايمان دوستيحت

نسبت به مكـه   ) صلي اهللا عليه و آله وسلم     (شور و شوق رسول خدا      
صيف اين شـهر  در برابر او اقدام به تو    " اصيل"گردد كه     زماني آشكار مي  

                                                
فـی فـضل   ": این حدیث را ترمذي در کتاب المناقب عن رسول اهللا در باب            -1

 .حدیث حسن و شگفتی است: گوید  آورده می"همکّ
 . آورده استرا آن "نةابواب فضائل املدي"البخاري در  -2
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  ١».بگذار دلها آرام گيرد" اصيل"اي «گويد  به او ميچون كند؛  مي
 آنهاسـت و    يميـان مـردم و مكـان زنـدگ         ي، وابستگ يشهروند
شـود و حقـوق و وظـايف          يعشق به وطـن از آن زاده مـ         احساس
 ي كــه در آن اقامــت دارد، در پــي را ميــان انــسان و وطنــيمتقــابل

به تعبير ابن خلـدون در مقدمـة        يا   -يطبيعت جامعة انسان  . آورد  يم
 ي در سرزمين واحـد    تا مردم را بر آن داشته       -"يرشعمران ب  "،خود

در ايـن    . ميـان آنـان برقـرار باشـد        ياقامت گزينند و روابط متعدد    
 را آنانامور تا  را ايجاد كنند ي ناگزير بايد حكومت يا قدرت   ،صورت

 نمايـد و  يبـر  ديگـر، ره يهـا   با گروهييمديريت كند و در رويارو  
 ي تنهـا يـك وابـستگ   »يشهروند« ، بنابراين. به آن تن دهند  يجملگ

كـه در  اسـت   ي به مردمـان  ي نيست؛ وابستگ  يساده به سرزمين معين   
 است كه بر روابط و اوضاع ياين سرزمين سكونت دارند و به نظام

ـ  ةو عمالً به ايجـاد مجموعـ       ايشان حاكم است    از  يا  پيوسـته  هـم  ه ب
 و انجامـد  مـي تقابل ميان شهروندان و كشورشان حقوق و وظايف م 

 ييهـا   ي ناگزير كاست  ، در انجام اين وظايف ايجاد شود      يهرگاه خلل 
عكس اين مطلـب نيـز   . آيد ي حقوق مرادف آنها پديد م   يدر استيفا 

  .درست است

                                                
 ).1/53 ("اصیل"، شرح حال )ابن حجر ("هاالصاب" -1
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 با احساسات عشق به وطن فاصـله دارد      ي شهروند يمفهوم غرب 
كـه قـوانين آن دولـت        ن ميـان فـرد و دولـت آنچنـا         يا  رابطه«و در   

كند و با در نظر گرفتن وظايف و حقـوق برخاسـته از               يمشخص م 
عـضويت كامـل در   « به مثابة ي شهروند١».شود يآن رابطه تعريف م 
كاملترين نـوع   « يا   ٢». است ي حكومت ي واحدها ييك كشور يا برخ   

 يو در اين معنـا، شـهروند       ٣». است يعضويت در يك گروه سياس    
 ي يعن؛اتيك، مترادف با شناسنامه يا تابعيت است دموكر يها  در نظام 
 حقـوق   ي را داشته باشد، از تمـام      ي كه تابعيت كشور   يبالغهر فرد   
  . برخوردار استيشهروند

  از تبعیض تا برابري: تحوالت تاریخی شهروندي-2
 ي سياسـ  ي، واحدها ي بشر يها  از اوايل تاريخ بشريت مجموعه    

 ي سياسـ ياين واحدها، قدرت را تشكيل دادند و هركدام از       يمتمايز
 ديگر برگزيدند و    يها   با مجموعه  يي امور خود و رويارو    ة ادار يبرا

                                                
ــة و الدميوقراط" -1 ــةاملواطن ــة ي ــبالد العربي ــی در  [ " يف ال ــهروندي و دموکراس ش

، به نقل از    30 العربیه، بیروت، صفحه   ة مرکز دراسات الوحد   ]کشورهاي عربی 
 . المعارف بریتانیکاةدائر

، بیروت، الوحدة العربية مرکز دراسات "ة يف البالد العربية   ياملواطنة و الدميوقراط  " -2
 الکتـاب   موسـوعة " المعارف بریتانیکا بـه نقـل از         ة، به نقل از دائر    30صفحه
 ."الدولی

 . المعارف آمریکایی کولیرة، به نقل از دائر31همان منبع، صفحه -3
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كردنـد،    ي مـ  ي زنـدگ  ي كه در محدودة سلطه يا قدرت معينـ        يمردم
ـ . رفتنـد   يشمار م  هوابستگان و در واقع شهروندان آن ب        مفهـوم   يول

 يهـا    در ميـان بخـش     ي فراوانـ  يهـا    در معرض تبعـيض    يشهروند
 عالوه بر تبعيض آشكار ميان زنان       ون چ ؛دم قرار گرفت  مختلف مر 

 ي ميان افراد آزاد و برده و نيـز تبعيـض  ي ديگريها و مردان، تبعيض  
ها   كرده  مردم و تحصيل   تودةميان  يا   عامه و طبقة اشراف،      ةميان طبق 

 اصــل ةتــوان گفــت كــه تاريخچــ ي مــاز ايــن رو. وجــود داشــت
 ي،عاصــر شــهروند مي معنــايگيــر ، تــا پــيش از شــكليشــهروند
 ي عـدل و انـصاف و برابـر        ي برقـرار  يتالش انسان بـرا    تاريخچة

 ي همواره بـا تـالش بـرا       ي تحقق عدل و برابر    يكوشش برا . است
 مربـوط بـه همـة       يها  يگير  تحقق مشاركت در قدرت و در تصميم      

  .ه استگروه، توأم بود
ها اجماالً ميان حاكمـان و   ي، درگير ي بشر ديرينةدر طول تاريخ    

ها بـوده   يگير مان بر سر منافع يا پيرامون مشاركت در تصميم     محكو
د، شـ  ي كه مسيحيت تبديل بـه مـذهب متخاصـم        ي زمان ي ول ؛است

مردم  واداشتن ي كوشش حاكمان برا  يها يعن   ي از درگير  يا  نوع تازه 
اين امر باعث شد    . ، مطرح گرديد  ي از دين يا مذهب معين     يبه پيرو 
 موجود  ي از تمام حقوق شهروند    ، كه دين حاكم را داشتند     يمردمان

ترين حقوق    حال آنكه ديگران از مهم     ؛در آن زمان برخوردار باشند    
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 و همـواره در     ماندند حق انتخاب دين محروم      ي خويش يعن  يانسان
و گـاه بـه زور وادار بـه تغييـر           بودنـد    يا   فزاينده يمعرض فشارها 
  .گشتند عقايد خويش 

ود گذاشـت و پيـامبر      وجـ  ة در مدينه پا به عرصـ      يدولت اسالم 
 سند تأسيس ي ميالد ۶۲۷در سال   )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(خدا  

.  اعـالم كـرد    را  آن ي قانون اساس  ، به تعبير معاصران   ياين دولت يعن  
 ي جامعـة انـسان  يگيـر   نخستين بار در تاريخ، شكل   ياين قانون برا  

تعددگرا شامل مـسلمانان و يهوديـان و مـشركان را اعـالم كـرد و                
و اين امـت شـامل      » . هستند يمسلمانان امت واحد  «ور شد كه    يادآ

 يشـود و امتـ     يمـ ] مدينـه [ يثرب   يمهاجران قريش و انصار از اهال     
 را كـه بـه آنـان بپيوندنـد و در            ديگرانيظرفيت پذيرش   «است كه   

آنهـا  بـه معنـاي عقيـدتي،        ي يعن »داردرا   كنارشان به جهاد بپردازند   
  .هستند ي امت واحديجملگ
 ي بـه معنـا    ي امت جديد  يگير  ن سند همزمان از شكل     همي يول
 كـه از مـشركان و يهوديـان در مدينـه            ي شامل تمام كـسان    ي،سياس

روند كه يهوديـانش      ي م شمار  به در كنار مؤمنان     ياقامت دارند و امت   
 .ميـان آورد  ه دارند، سخن ب رادين خود و مسلمانانش نيز دين خود      

 سرشـار از  ي واحـد ينسان به جامعة ايده  شكل ي برا ياينان جملگ 
 ياز هرگونـه سـتمكار  آنان  ي و عدل ميان همگان و خوددار   ينيك«
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 اگـر فرزنـدان   ي حت، ستمگران و پناه دادن به ايشانيو گناه و ياور 
آنهـا همچنـين   . پيمـان گـشتند    بـا يكـديگر هـم     »  از آنان باشد   ييك
 ي بـا هـر دشـمن خـارج        يي در رويـارو   يعهد شدند كه جملگـ     هم

 در اختيـار قـريش   يـي  امـوال و نيرو   يهيچ مشرك «و   كنند   يهمكار
 ي كه به يثرب يورش آورد به همكار       ييعليه هر نيرو  «و» قرار ندهد 

اگر «و  »  ننمايد يپيمان خود اقدام     عليه هم  يكس«و  » .با هم بپردازند  
 مطرح شـود كـه بـيم    يا در ميان اطراف اين پيمان بحث و مشاجره   

 اهللا يصل( عزوجل و به محمد    بايد به خداوند   ، از آن رود   يا  مفسده
 براسـاس ايـن سـند    ،بـدين ترتيـب  . »بـاز گـردد  ) عليه و آله وسلم 

 ي همة ساكنان مدينه و اطراف آن، شهروندان دولت نوپـا       همكاري،
 به زعامت پيـامبر  ي مركزي رهبريتي اين دولت دارا   . گشتند ياسالم
 غيرمتمركـز شـامل   يهـا  يو رهبر ) اهللا عليه و آله وسلم   يصل(خدا  

  ١.»  بوديا  يا قبيلهي دينيها مجموعه
 بـا    و  بر اروپا چيره شـد     ي مسيح ي ميانه، دولت دين   يها  در سده 
، ي و مـذهب   ي دينـ  يها   در برابر تعصب   ي ايدة شهروند  ،ياين چيرگ 

" ي الهحق" به نام ي دينيها و علما عقب نشست و شاهان و اسقف     
اين عبارت  كليسا با استناد به .بر سرنوشت بندگان خدا چيره شدند

                                                
کتر محمد حمید   د ] پیامبر ةاسناد سیاسی دور  [ "الوثائق السياسية للعهد النبوي   " -1

 .39 صفحه ، بیروت،داراالرشاد. اهللا
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ـ »  به ورود به حوزة خـود واداريـد  را  آنان« كه   انجيل  تحميـل  يدر پ
 كـه پـاپ    - دادگـاه تفتـيش عقايـد        .مسيحيت بر شهروندان برآمـد    

 ۱۴۹۹ و   ۱۴۸۱ يهـا   سـال  يط - تأسيس كرد    را  آن"  نهم يگريگور"
 شـش هـزار و     را به آتـش كـشيد و      هزار و دويست نفر        ده ي،ميالد

  ١.رم مخالفت با كليسا به دار آويخت را به جهشتصد و شصت نفر
 را  آن) م۱۵۴۶-۱۴۸۳( كه مارتين لوتر     يديننهضت اصالح   آنگاه  

آغاز كـرد، مطـرح شـد و نبـرد عليـه كليـسا و اسـتبداد شـاهان و                    
 و  ي صليب يها   بزرگ در جنگ   يها   بويژه پس از شكست    -ها  اسقف

 .بـاال گرفـت    -ي دنيـو  ي زنـدگ  ي كليسا در سامانده   يدنبال ناكام  هب
آغـاز شـد و     ) ديـن از سياسـت    (دولت  از   دين   ييجدانظرية  آنگاه  

 پاپ  ة سلط ي برا ي كه توجيه  ي حق اله  ة از نظري  ندخواستپادشاهان  
 ي بـرا  ي مردم يها   جنبش سپس. رها شوند  ،و روحانيون بر آنها بود    

 از اسـتبداد حكـام و شـاهان بـويژه پـس از ظهـور مكتـب                  ييرها
و تومـاس مـالتس   ) م۱۷۹۰ ـ  ۱۷۲۳(م اسميت ا آد دست هليبراليسم ب

قـانون  "كه بر ) م۱۸۲۳ ـ  ۱۷۷۲(و ديويد ريكاردو ) م۱۸۳۴ـ ۱۷۶۶(
 و ي، اجتمـاع ي اقتـصاد يهـا   انسان و در عرصـه     يدر زندگ " يطبيع
 يهـا و برابـر      ي تحقـق آزاد   ي و منـاد   شـت گذا  ي انگشت م  يسياس

                                                
، )دموکراسی در ترازوي عقل و شـرع      ("الدميوقراطية يف ميزان العقل و الشرع     " -1

االسـالم و   "، بـه نقـل از       43س، بیروت، صـفحه   ئ، دارالنفا "تألیف معلوف "
 .35، صفحه )محمد عبده ("النصرانیه
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  .انسانها بود، مطرح گرديد
ــ"ســرانجام  ــرارداد اجتمــاعةنظري مــاس هــابز  توياز ســو" ي ق

ــ ۱۵۸۸( ــ ۱۶۳۲(و جــان الك ) ۱۶۷۹ـ ــو  و) ۱۷۰۴ـ ژان ژاك روس
 ي و برابـر ي كه آشكارا اعالم كـرد آزاد  مطرح شد)۱۷۷۸ ـ  ۱۷۱۲(

 با توجـه بـه تنـاقض منـافع          .و بديهي هر انساني است     يحق طبيع 
 ي قـرارداد ،ي تشكيل يك جامعـة سياسـ   يافراد با يكديگر، آنها برا    

 حاكميت بايـد از آن  ، بنابراين.ساندند ميان خود به امضا ر ياجتماع
آنان  كه با ارادة آزاد   باشد  ملت ةحاكم بايد نمايند  بوده و    همة مردم 
 در صـورت اعمـال    حـاكم  شود و حق عزل و بركنـاري  يانتخاب م 
" يشهروند"كه   در حالي .  با مردم خواهد بود    ،وخود كامگي استبداد  

 يها يدايش دولت و آغاز پ  ۱۶۴۸در سال    بر اساس اصل اعالم شده    
بود و به برطـرف  "  رعيت از دين پادشاه خوديپيرو "ي به معنا  يمل

د و بــا گــسترش يــ نينجامي دينــيهــا يهــا و درگيــر ســاختن فتنــه
 دوران رنسانس و مطرح شـدن حقـوق بـشر و مفهـوم              يها  انديشه
 ي آشكارا از اعتقـادات دينـ  ي، ايدة شهروند  .دش همزمان   يشهروند

 رسوخ كرد وبه   ي سياس ي در زندگ  يحق ثابت فراتر رفت و به عنوان      
 از آن   . درآمـد  ي رونـد دموكراسـ    ي اساسـ  ي از بنيادها  يصورت يك 
 در اروپـا و تمـام جهـان غـرب،           ي سياسـ  يسـو، زنـدگ    زمان بدين 

ـ          زيـر،  ي دو اصـل اساسـ  ةدستخوش تحول شد و سـرانجام بـر پاي
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  :استوار گرديد
 صـاحب قـدرت     به اين معنا كه ملـت      يدموكراس: اصل نخست 

 - روشن ي قانون سازوكارهاي ة بر پاي  -ها و همة قدرت  است   يحقيق
  .گيرد سرچشمه ميملت از ارادة 

ـ     يي جدا يالئيسم يعن : اصل دوم   كـه   يا  گونـه  ه دين از سياست ب
 با دين ندارد و     ي زيرا اصوالً پيوند   ؛ نداشته باشد  يدولت، دين معين  

 . است واگذار شدهي فرديها  ي است و به آزاد    ي فرد يا  دين مسئله 
 را بـر    ي دينـ  يها و از جملـه آزاد       ي از آزاد  يدولت نيز كار پاسدار   

 كمتـر يـا     يا  با درجه ( نسبت به اديان     يطرف  ي ب ةعهده دارد و بر پاي    
  .شكل گرفته است)  مختلفيها بيشتر در دولت

  هپیمان ذم: شهروندي در دولت اسالمی -3
  است كه اسالم را بـه عنـوان        ي سياس ي، تجمع يحكومت اسالم 

 ي طبيعـ از ايـن رو  .مرجعيت خود در همة امور در نظر گرفته است 
 كه در چارچوب اين تجمـع قـرار   يهر مسلمان  :است كه گفته شود   

رود كـه از همـة حقـوق برخـوردار           يمشـمار   به يگيرد، شهروند   يم
و  ي از احكـام شـرع  ياست و متعهد به انجـام همـة وظـايف ناشـ         

ـ ياذ شده از سـو  متون مقدس يا تصميمات اتخبرگرفته از   امـر  ي ول
  .باشد يم

 كـه در پرتـو دولـت    ي از شـهروندان ي فقهـا از نـوع ديگـر     يول
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 كه با اين دولت پيمان ي غير مسلمانان ي يعن ،كنند  ي م ي زندگ ياسالم
  .كنند ينامند، ياد م يم" اهل داراالسالم "را آناناند و  ذمه بسته
  ه تعریف پیمان ذم ـالف

 از مـردم غيـر مـسلمان در         ي برخـ  يپـذيرش زنـدگ     هپيمان ذم 
 بـه احكـام     يبند  ي جزيه و پا   ي اعطا يدر ازا است كه   " داراالسالم"

 ديگـر و همچـون     ١.كننـد   ديـن خـود را حفـظ مـي         ، اسـالم  يدنيو
  : دو طرف استيها، دارا پيمان

 ي نماينـدگ را آن يكـه امـام يـا نايـب و      استدولتطرف اول  
مقـام، درسـت    ايـن دو  سـوي  جـز از   هپيمان ذمـ  ] يامضا [.كند  يم

. ها چنـين اسـت    يها و حنبل    يها و شافع    ي اكثريت مالك  يرأ. نيست
 تابعيـت بـه     ي معاصـر در اعطـا     يهـا   اين حق مـشابه حـق دولـت       

  .بيگانگان است
 كنـد  ي نمايندگرا آنتواند    ي م يو يا همان امت است كه هر فرد       

 ي را به نيابـت از امـت، جـار      يتواند چنين پيمان    ي م يو هر مسلمان  
 را يهاست و در واقع مقـام و شـأن شـهروند            يين نظر حنف  ا. سازد

داند و حق منحصر به    ي به همة امت مرتبط م     را  آنبخشد و     ياعتال م 
  .دهد  ي حاكمه قرار نمةفرد سلط

 كه در مـوطن خـود       ي انسان ي يعن ؛ است غیرمسلمان طرف دوم 

                                                
املوسوعة الفقهية "ده است؛ نگاه کنید به هاي فقها نتیجه ش این تعریف از دیدگاه -1

 .)7/121 ("الكويتية
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 همچون ديگران به ايـن ديـن نگرويـده اسـت و          ي ول ،حضور دارد 
  زاده شـده و    كـه در آن    ينـوان شـهروند در كـشور      خواهد به ع    يم

 اسـت كـه   يا  و يا انسان بيگانـه .پرورش يافته به اقامتش ادامه دهد  
روايت مشهور  .  داشته باشد  ياقامت دائم " داراالسالم"خواهد در     يم

 انـواع كفّـار جـايز       ة همـ  ي برا هپيمان ذم «: ست كه ا ها آن   ينزد مالك 
هل كتاب و ديگران و نيـز ميـان    ميان اي تفاوت ،است و در اين ميان    

ها و يك  ي در نظر حنف   ١».پرست عرب و غير عرب وجود ندارد        بت
 - كه ديگر وجود ندارنـد -پرستان عرب   در آن بت   ،روايت از احمد  

  .مطرح نشده است

  مه شرایط پیمان ذ-ب

 يدائمـ  ست كـه  ا  آن ذمهشرايط پيمان   يكي از   از نظر مسلمانان،    
ـ .نقـض كنـد    را  آندولت نتوانـد     باشد و   طـرف ديگـر هرگـاه    ي ول

.  نظر اكثريت فقها چنـين اسـت       . نقض نمايد  را  آنتواند    يبخواهد م 
 در  ي بـه احكـام اسـالم      يبنـد   يپرداخت جزيه در هـر سـال و پـا         

 ذمـه از شـرايط پيمـان      نيـز    يشخـص   جز عبادات و احوال    يموارد
ـ   ي شروط ياد شده از سو    ديگر .است امـر در   ي فقها شـامل حـق ول

                                                
و ) 3/380 ("الخطــاب"بــه نقــل از ) 7/123 ("املوسـوعة الفقهيــة الكويتيــة " -1

 ).1/266 ("یللکجواهر اإل"
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گردد كـه بـر حـسب شـرايط و افـراد،       ي مي اضافيها تحميل شرط 
  .متفاوت است

  ذمه حقوق اهل -ج

حقوق اهل ذمه اين است كه هر چه ديگـران دارنـد            يقاعدة كل 
 عينـاً يـاد    را  آنها    ي كه حنف  يا  قاعدهتوانند داشته باشند؛      آنها هم مي  

كرده و عبارات ديگر مذاهب نيز بر آن داللت دارد و از نظـر همـة                
ترين اين حقوق   فقها عيناً به مهم.نان در شمار مسلّمات است مسلما

 از ،انـد  شود اشـاره كـرده    يناميده م " حقوق بشر "كه در حال حاضر     
  :جمله
ـ  يعلـ .  از جان و مال و ناموس    يحق پاسدار ـ    طالـب  ي بـن اب

جزيـه را پذيرفتنـد تـا       ] پرداخـت [آنهـا   «فرمايد    يم) اهللا عنه   يرض(
  ١».ا و خونشان چون خون ما باشداموال آنان چون اموال م

 البتـه   ؛يسرزمين اسـالم    در تمام  ييجا  هحق اقامت و حق جاب    ـ  
 ي مناسـك دينـ  ي مكه و مدينه چون آنها اختصاص به ادا    ياستثنا هب
" ارض العرب" نظر ارجح نزد فقها در تفسير      .مسلمانان دارند ] حج[

 -انـد  شـده  كه غيرمسلمانان از اقامت در آن منع -" العربةجزير"يا  

                                                
 بیروت ، دارالنفائس، محمد رواس قلعجی-" فقه علی بن ابی طالب   موسوعة" -1

 ).7/111 ("عیلصنابدائع ا"و ) 8/375 ("المغنی"به نقل از 
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  ١.است آنمكه و مدينه بودن 
 ي به احكام دينـ يبند ي عبادات و پاي از عقايد و ادا   يپاسدارـ  

بـا  )  اهللا عليـه و آلـه وسـلم        يصل( پيامبر اكرم    ةنام خويش در پيمان  
 ي نجران و پيرامون آن، جملگياهال... «: مسيحيان نجران آمده است  

 خـدا،  ةد پيامبر فرستادروند و محم ي مشمار بهخدا ] در پناهو[جوار  
اموال و جان و دين و غايب و حاضر و عشيره و خريد و فروش و    

گيرد  يخود م) ذمه( بر عهدة -كم يا زياد-در اختيار دارند چه را   هر  
 از كاهنـان  ي از راهبـان و كـاهن   ي از اسـقفان و راهبـ      يو هيچ اسقف  

 و  يبلـ  و حن  ي و مالك   ي حنف ي فقها تمام ٢»...دهد  يايشان را تغيير نم   
 بــا غيــر مــسلمانان در يا ذمــه برآننــد كــه چنانچــه پيمــان يشــافع

 كه نياز دارنـد     ييتوانند كليساها   ي م ذمه اهل   ،سرزمينشان بسته شود  
  ٣.»... زيرا ملك و سرزمين، از آن آنهاست؛در آن بنا كنند

  :ذمهوظایف اهل -د
                                                

 از جمله آنچه کـه      .در این موضوع، احادیث صحیح بسیاري وارد شده است         -1
نگامی که در   ه به) صلی اهللا علیه و آله وسلم     (البخاري در وصیت رسول خدا      
نخواهـد   العـرب دو دیـن بـاقی       ةدر جزیر «: بستر مرگ بود، نقل کرده است     

مکـه و مدینـه     اینجا به معناي   العرب در  ةجمهور فقها برآنند که جزیر    » .ماند
 .است

، 140 ۀصـفح )  پیـامبر ةاسناد سیاسـی دور    (" للعهد النبوي  السياسيةالوثائق  " -2
 "فتوح البلـدان  ":و نیز نگاه کنید به      .  بیروت ،، داراالرشاد )محمد حمید اهللا  (
 ).ابویوسف ("الخراج"و ) بالذري(

 ).7/130(؛ ذمهباب اهل ال" املوسوعة الفقهية الكويتية" -3
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   به پرداخت جزیهيبند ي پا ـ نخستۀوظیف
 كه پرداخت آن بر اهل ذمـه واجـب           است ي به عنوان ماليات   اين

 ي حفظ جـان يـا سـكونت در سـرزمين اسـالم           يگردد و در ازا     يم
شود كه پس از جنگ حاصل شده  ي واجب مي و تنها هنگام 1نيست
 ذمهاهل و رضايت  اگر حاصل صلح باشد، بايد با تفاهم ي ول ؛باشد

 ميـان  يشـود و پيمـان   ي نيز صلح برقرار م  يگاه. در نظر گرفته شود   
 كـه مـسلمانان   ي بويژه زمـان -يا هيچ جزيه ي ب-لمانان و ديگران  مس

پيـامبر خـدا    . شـود   ي بـسته مـ    - كنند يدر كشور غيرمسلمانان زندگ   
 مدلج بر اساس اينكه دشمنان او يبا بن )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(

.  نخواسـت يا  نرسانند پيمان بست و از آنها جزيهي يار يرا عليه و  
 را با قريش بـست و بـه مـدت ده سـال              هسپس پيمان صلح حديبي   

تـر،    از آن روشـن  . در كار نبـود    يا  جنگ را متوقف ساخت و جزيه     
 است كه براساس آن توافق شـد مـسلمانان و      هصحيفة مشهور مدين  

 ي مـشترك و همزيـست     ييهوديان و مشركان در يك دولـت، زنـدگ        
در . ، از اين دولت دفاع كنند    يداشته باشند و عليه هر دشمن خارج      

ـ  ؛ مطرح نبـود   يا  نجا نيز جزيه  اي  از  ي همگـان در جنـگ دفـاع       ي ول
غيرمـسلمانان تعهـد كـرده بودنـد در هـر            .كردنـد   ي شركت م  همدين

                                                
ما نیز و  این نظر برخی فقهاي حنفی است "املوسوعة الفقهية الكويتيـة  "ۀبه گفت  -1

 .دهیم  ترجیح میرا آندر مشخص کردن چند و چون جزیه، 
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تـابع  كنـد،    ميان آنها و مسلمانان بـروز        ي كه در امور دنيو    ياختالف
 نيز تأكيد كرده كه رسول خـدا      يشافع. حكم خدا و پيامبرش باشند    

ـ «)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل( ا يهوديـان بـدون گـرفتن جزيـه از          ب
اين مـسئله چنـان نـزد     «نويسد يو ابن تيميه م» .ايشان، پيمان بست 

  ١».علما مشهوراست كه جنبة تواتر دارد
  2 اسالمي به احکام دنیويبند ي پا- دومۀوظیف

در اهل ذمه    .شود مي جامعه   يشامل احكام مربوط به نظم عموم     
ـ ؛ آزاد هـستند  خـود كـامالً  ي و احوال شخص يل عباد ئمسا  در ي ول
كـه مربـوط بـه نظـام جامعـه و دولـت در امـور معـامالت و                   آنجا

  . باشنديگردد بايد تابع احكام شرع يها م مجازات
 ...« يدر آيـة جزيـه يعنـ      " الصغار"كلمة   در تفسير    يامام شافع  

 دسـت   تا بـه  ) (... ۲۹ /توبه (»حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ      
به مفهوم اين كلمه ، معتقد است كه    )، جزيه بپردازند  يخود با خوار  

از اهل علم شنيدم كـه  « گويد ي او م  . حكم اسالم بر آنهاست    ياجرا
 و  . گـردد  ي كه حكم اسالم برايشان جار     است  آن" الصغار"گفتند    يم

 از  ياينكه بگوينـد بـه دليـل خـوددار        به  چه شبيه است اين سخن      
  ٣».اند خوار گشته ، شودي برايشان جارياسالماگر احكام  ،اسالم

                                                
 ).ابن القیم ("ذمهاحكام اهل ال"و ) شافعی ("االّم" -1
 ).2/61) (شافعی ("احکام القرآن" -2
 ).7/121(؛ ذمهال باب اهل "املوسوعة الفقهية الكويتية" -3
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 تـابع قـوانين آن   يدانيم كه امروزه شهروندان در هـر كـشور       يم
آيـد و     ي نمـ  شـمار   بـه  ي يا ذلّتـ   ي خوار ،كشور هستند و اين تبعيت    

ـ . است ي به هر دولت معين    ي و وابستگ  ي شهروند ينتيجة طبيع   ي ول
 ؛شـد  ي مـ  و ذلت شـمرده    ي خوار ي، در گذشته نوع   يهمين وابستگ 

 ي طبقـة حاكمـه بـرا   ةزيرا قوانين و احكام همواره ساخته و پرداخت  
  . ديگران بوديحمايت از خويش و خوار

 الجـصّاص   . اسـت  ي اسالم شـامل معـامالت مـال       ياحكام دنيو 
 در معـامالت و تجـارت و خريـد و فـروش و             ذمـه اهل  «گويد    يم

 بــه رغـم اينكــه تمــام  ١».نــدا  تــصرفات، همچــون مـسلمانان ديگـر 
 خـود را    ي معاصر همة شهروندان و افراد مقيم كـشورها        يشورهاك

 در پرتـو    ذمـه  اهـل    ي ول ،كنند  ي خود م  يملزم به رعايت قوانين مال    
 ي حت- كه در دين آنها مباح است    ي معامالت ي از آزاد  يدولت اسالم 

 يجمهـور فقهـا   .  برخوردارنـد  -اگر از نظر مسلمانان حـرام باشـد       
 شـراب و گوشـت خـوك در    ةمذاهب چهارگانة اهل سنت، معاملـ     

  ٢.اند  را پذيرفتهذمهميان اهل 
 نيز در اصل شـامل      آن يها  احكام مربوط به جنايات و مجازات     

 كـه   نوشيدن شـراب   ي البته به استثنا   ؛گردد  ي م ذمهمسلمانان و اهل    
رعايـت پيمـان   براي ند، ا ل به حالل بودن آن ئ كه قا  يدر مورد كسان  

                                                
  ).2/436) (الجصاص ("تفسیراالحکام" -1
بـه نقـل از البـدائع    ) 7/132(؛ ذمـه  بـاب اهـل ال     "املوسوعة الفقهية الكويتية  " -2

ــل"، و 5/143) الکاســانی(  "االحكــام الــسلطانية" و 1/470 "جــواهر االکی
 ).5/223) (ابن قدامه ("المغنی"و ) 145) (مارودي(
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 كه موجـب    ي جرايم ديگر يلو. شود  ي متعرض ايشان نم   ي، كس ذمه
 كـه در مـورد      اسـت   آنشـود، اصـل       يحدود يا قصاص يا تعزير مـ      

 ي گواينكــه فقهــا از برخــ.گــردد يهــا اعمــال مـ  همگـان، مجــازات 
 در ياند ول   مختلف در ميان مذاهب گوناگون سخن رانده       ياستثناها

توان گفت كـه فقهـا    ي مبنابراين ؛ وجود ندارديكدام دليل قاطع   هيچ
  ١.كدام اتفاق نظر ندارند هيچدر مورد 
 هستند كه مسلمانان تابع     يي تابع واليت عام همان قضا     ذمهاهل  

 وجـود دارد كـه      ييهـا    آنهـا عرصـه    ي با اين تفـاوت كـه بـرا        ؛آنند
 خـاص خـويش، مـورد    ييها با احكام قـضا      توانند در آن عرصه     يم

  .محاكمه قرار گيرند
  سخنی دربارة جزیه -4

جزيه در اسالم،   ] در نظر گرفتن  [فقها در مشخص ساختن علت      
مجـازات  در حقيقـت    ،  ه جزي معتقدند كه  ي برخ .اختالف نظر دارند  

اكثراً اتفـاق   چون فقها    ؛كه درست نيست   2 بر كفر آنهاست   يپافشار
توانند كار    كه نمي  ينرايكه جزيه از زنان اهل ذمه و از فق        نظر دارند   

جزيـه  ود و اگـر  ش  يها گرفته نم    و از راهبان گسسته از صومعه      كنند
  .كه ازهمة اينان گرفته شودآمد  مي الزم ،مجازات كفر آنها بود

 ذمـه ، بر اهـل  ی معوضيجزیه در ازا«جمهور فقها ظر  ن  به يول
                                                

 ).136و7/135(؛ ذمه باب اهل ال"لكويتيةاملوسوعة الفقهية ا" -1
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ــ   كــه معتقدنــد ي از ايـن فقهــا، هــستند كـسان  ١».شــود یواجـب م
 سـكونت در سـرزمين اسـالم،    يي در ازاجزيـه بـر ذمـ    ] پرداخت[

 يتوانـد در ازا     ينيست كه جزيـه نمـ      ي ترديد يشود؛ ول   يواجب م 
 سـاكن  -به گفتة فقهـا  - زيرا فرد ذمي ؛سكونت در داراالسالم باشد   

] پرداخـت [ هـم هـستند كـه معتقدنـد          ي كسان ٢.ملك خويش است  
ـ ؛شـود  ي از جان، بر فرد ذمي واجب م  ي پاسدار يجزيه در ازا    ي ول

 و نه علـت      است،  نتيجة پرداخت جزيه    در حقيقت  حفظ جان ذمي  
  . آن

جزيـه بـر غيـر    : گويـد  يدهـيم كـه مـ       يا اين نظر را ترجيح مـ      م
 كـه  ي اسـت  ميان آنها و جامعـة اسـالم  ي پيوند مالي نوع ،مسلمانان
 كامل خود  ي كنند و از حقوق انسان     ي زندگ  جامعه اند در آن    پذيرفته

  همـة شـهروندان    همانند ي از تأمين اجتماع   يمند  از جمله حق بهره   
 ي علماي نظر برخ  -كه گفته شد   نان همچ - اين نظر  . باشند برخوردار

 پرداخت جزيه از آن برخوردار      ي آنچه اهل ذمه در ازا     . است يحنف
  :شدند، دو مورد است يم

   ه در برابر جزیی تأمین اجتماع-یکم

 بـه زكـات از آن   يبند ي پاي كه مسلمانان در ازا يتأمين اجتماع 
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رد و  گيـ   ي نيز مورد اسـتفاده قـرار مـ        ذمه اهل   يبرخوردارند، از سو  
 و از آنجـا كـه       ؛كند كه آنها در آن سـهيم باشـند          يعدالت ايجاب م  

 است، عادالنه   يو عبادت دين  ] فريضه[زكات از نظر مسلمانان يك      
 از . بـدان ملـزم سـازيم      - كه مسلمان نيستند   - را ذمهنيست كه اهل    

  .  شده استزکاتجزیه جایگزین  اين رو
مربن الخطاب   ع ي روز : بر همين نكته است    يداستان زير تأكيد  

بـه او      بـود،  يي گذر كرد كه در حال گـدا       ييبر مرد سالخوردة نابينا   
چه : عمر گفت .  هستم ييهود: ؟ گفت يتو از كدام اهل كتاب    «: گفت

. چيز تو را به اين حال و روز انداخته؟ گفت جزيـه و نيـاز و سـن          
 ي به منزلش رفت و در آنجـا مبلغـ  يعمر دست او را گرفت و با و      

 يالمال فرستاد و به و بيتدار  زانهو سپس به دنبال خ بخشيد  يبه و 
اش  یخدا سوگند اگر از جوان ه به او و امثال او نگاه کن، ب    :گفـت 

 به انـصاف    ي با و  ، رهایش سازیم  یسود جسته و در سالخوردگ    
   ١».ایم برخورد نکرده

: كنـد   ي نيز تأكيد مـ    هاين نكته را نامة خالدبن الوليد به اهل حير        
از کـار کـردن     کـه  يا  کردم که هر مـرد سـالخورده      و چنان   ... «

 بود کـه    ي گردید یا ثروتمند   گرفتاريشد یا دچار درد و      ناتوان  
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پرداخـت جزیـه      صدقه دادند، از   يفقیر شد و همکیشانش به و     
 کـه در داراالسـالم      یاش تا زمـان     ه  معاف گردد و خود و خانواد     

   ١».المال مسلمانان تأمین گردند اقامت دارند، از بیت
 كـه مـشغول بـه كـار     يي فقرايفقها معتقدند كه جزيه اصوالً برا    

 ي و مـالك ي حنفـ ينظر جمهور فقها. شود ينيستند در نظر گرفته نم   
هــا چنــين اســت و  ي نــزد شــافعي و قــول غيــر مــشهوريو حنبلــ

الَ يكَلِّـف اللّـه نفْـسا إِالَّ     «:  اسـت  ي اله ة كريم ةاستداللشان اين آي  
خداوند به هـيچ كـس جـز برابـر بـا تـوانش              ) (۲۸۶ /بقره( »وسعها

 آنها در مورد ساقط كـردن جزيـه از   از اين روي...) كند يتكليف نم 
 سـاقط  ي ول٢. اتفاق نظر دارند استدچار عسر و حرج كه  فرد ذمي   

 بـه   يبنـد   ي و پـا   ي مانـدن و   ي برذم يشدن جزيه از فرد ذمي تأثير     
 از حقــوق  و نيــز در اســتفادهيدر رعايــت نظــام عمــوموظــايفش 
 است كه عمربن الخطاب  يا  اين نكته . او در دولت ندارد    يشهروند

 و خالـدبن    ، داشـت  ي يهود ي كه با مرد نابينا    يا  در داستان ياد شده   
، به آن اشاره كردند؛ هـر دو مـورد   "هحير"وليد در متن نامه به مردم     

 فـرد ذمـی از      ة اسـتفاد  يکـه جزیـه در ازا     داللت بـر آن دارنـد       
  . استی اسالمی اجتماع تأمینيها کمک
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   جزیهي خدمت زیر پرچم در ازا ـدوم

كنـد،    دومين چيزي كه فرد ذمي در ازاي جزيه از آن استفاده مي           
 است كـه    يمعاف گشتن از خدمت زير پرچم و به اصطالح سرباز         

 در دولـت    يزيرا جنـگ دفـاع      بايدآن را انجام دهند؛    تنها مسلمانان 
ادت است و شايـسته نيـست     عب ي، جهاد در راه خدا و نوع      ياسالم

فقها در . تنگنا قرار دهيمدر شركت در آن،    براي  مسلمانان را   كه غير 
هـا نيـز تـصريح     ي اتفاق نظر دارند و شافع  ذمهوجوب دفاع از اهل     

 در دفـاع از آنهـا، جزيـه سـاقط        يانـد كـه در صـورت نـاتوان          كرده
.  نيـز مؤيـد ايـن امراسـت      ييك سلـسله حـوادث تـاريخ      . شود  يم

 شـام  ي به كارگزاران خود بر شـهرها يا  نامهي ط بن اجلراح ةابوعبيد
زیـرا بـه   «: از آنها خواست تا جزيه را بـه صاحبانـشان بازگرداننـد    

 نزد ما گردآمده و اینکه شما شرط        یاطالع ما رسیده که چه مبلغ     
 بـه   ؛اید که از شما دفاع کنیم و ما بر این کار توانا نیـستیم               کرده

 یما گرفتیم بازگرداندیم و بـر شـرایط        آنچه را از ش    ،همین دلیل 
  ١»...بند هستیم يکه میان ما و شما وجود دارد پا

  ذمی در جنگافراد جزیه در صورت شرکت  ـ ساقط شدن سوم

 كه اهل ذمه در كنار مسلمانان در جنـگ شـركت      يآيا در صورت  
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 پيـشين  يشود؟ تا آنجـا كـه از نظـرات فقهـا       يساقط م جزيه  كنند،  
 ي مگر آنچه الـشلب  ؛ما  ه اين پرسش نديد   ي برا ياسخام، پ   اطالع يافته 

آيـا  «: گويـد   يياد كرده كه مـ    " شرح كنز الدقائق  "در حاشية خود بر     
 جويد و آنها در يچنين نيست كه اگر امام يك سال از اهل ذمه يار
شود؟ زيرا شـرع      يكناراو بجنگند، جزية آن سال از ايشان ساقط نم        

 ١».ان، بذل مال قرار داده اسـت       بذل ج  يجا ه اهل ذمه را ب    يراه يار 
 در جنـگ در     ذمـه و اين بدان معناست كه در صورت شركت اهل          

  .گردد يساقط نم هجزيكنار مسلمانان، 
اسـت   بـزرگ معاصـر   ي از فقهـا   كه  دكتر عبدالكريم زيدان   يول

 در دفـاع از     ذمهاگر اهل   .  حمایت است  ي در ازا  هجزی«گويد    يم
 آنچه که جزیه را بر ایـشان   در واقع  ،داراالسالم مشارکت کردند  

 مهـم را   ي سوابق تاريخ  ياو برخ » .اند  واجب کرده بود، انجام داده    
در دفـاع از داراالسـالم      اگـر    -ذمهجزيه از اهل    دربارة ساقط شدن    

  :كند كه عبارتند از ي ياد م-مشاركت كردند] سرزمين اسالم[
ـ يكم كـه در آن آمـده    بن فرقد بـه مـردم آذربايجـان    عتبة ة نام 
 بن فرقد كارگزار عتبةبه اين وسيله . بسم اهللا الرحمن الرحيم  «: است
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 كـه    آذربايجـان  ي به همة اهال   - خليفة مسلمانان  –عمر بن الخطاب    
پيروان اديان گوناگون هستند و در دشـت و كـوه و منـاطق ديگـر                

 تـوان خـود   ةمشروط بر آنكه به انداز دهد؛ كنند، امان مي زندگي مي 
انچه هـر کـس از ایـشان در یـک سـال بـه          و چن جزيه بپردازند   

  ».گردد ی ساقط مي آن سال از وۀلشکریان بپیوندند، جزی
ـ دوم در سرزمين ارمنـستان بـه   " الباب"طبري به نقل از پادشاه   

 اميـر آن  ، بـن عمـرو   سـراقة او از    كـه    روايت كـرده  " شهر براز "نام  
ــاطق ــرد،من ــه از و  درخواســت ك ــرفتن جزي ــانش ياز گ  و همراه
 ايـشان  عليه دشمناناو بخواهد،  كه ي كند و آنها هركار   شيپو  چشم

مـا  «:  اين درخواست را پذيرفت و بـه او گفـت          سراقة .انجام دهند 
 یـا جنگنـد و   ی از مشرکان که با دشمن م    ی کسان .را پذیرفتیم  این

 شـرکت در جنـگ      ةآمـاد  ولـی توان پرداخت جزیه را ندارنـد       
 ایـن   سـراقة . شـود   ی آن سال از ایشان برداشته م      ۀشوند، جزی  یم

 داد و     او نیـز اجـازه     ، عمر بن الخطاب نوشـت     يموضوع را برا  
  ».تحسینش کرد

ـ سوم بسم «: كه در آن آمده است به اهالي ارمنستان سراقة نامة  
 بـن عمـرو كـارگزار خليفـة       سراقة بدين وسيله . اهللا الرحمن الرحيم  

ها   رمني عمربن الخطاب به شهر براز و مردم ارمنستان و ا          ،مسلمانان
ينند كه زياني نب  به طوري؛امان از جان و مال و دينشان. دهد امان مي
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 ... اهالي ارمنستان نيز وظيفه دارند كـه  .و چيزي از آنان كاسته نشود     
در برابر هر هجومي بسيج شوند و براي هـر فرمـاني كـه كـارگزار                

 جزیۀ آنهایی کـه  ، به ازاي آنوآماده باشند را به مصلحت ديد،    آن
  ».شود گویند، ساقط می یک میلب

 فرمانـدة لـشكر مـسلمانان در    ، نامة سـويد بـن مقـرن    ـ  چهارم
بـسم  «: سرزمين فارس در زمان عمربن الخطاب به سلطان جرجـان    

بـراي  " سـويد بـن مقـرن   "اين نوشته از سـوي  . اهللا الرحمن الرحيم  
و اهـالي دهـستان و ديگـر مـردم جرجـان         " رزبان صول بن رزبان   "

الزم است كه جزيه بپردازيد و بر ما واجب است كه           بر شما    .است
و از هر کس از شما یـاري گـرفتیم،           .از جان شما محافظت كنيم    

  ١»...پرداختن جزیه پاداش او خواهد بود
ـ پنجم  انطاكيـه، پيمـان را   ي جراجمه در جبل الكـالم در نـواح   

و  را بـه انطاكيـه فرسـتاد         ي بن الجـراح كـس     ة ابوعبيد .نقض كردند 
حبيب بن مسلم الفهري را بـرآن       ،   پس از فتح   . فتح كرد  را  آن دوباره

 محل  -ه اين يك بر جرجوم    . يا كارگزار منصوب كرد    يبه عنوان ول  
 . يورش برد و آنجا را بـه تـصرف خـود درآورد   -جمهاسكونت جر 
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مـصالحه  .  درخواست صلح و امان كردنـد يمردم آنجا نجنگيدند ول 
 مسلمانان بشتابند يه ياربا ايشان بر اين اساس صورت گرفت كه ب    

مـشروط بـر اینکـه     ؛ چشم و سالح آنها باشند، لكام يها و در كوه  
 كـه در آن شـهر بودنـد ايـن پيمـان را              ي كسان ةهم. جزیه نپردازند 

  ١.پذيرفتند
جزيه از  ساقط شدن    در بارة  درعهد صحابه،    ياين سوابق تاريخ  

اع از پرداختنـد و در دفـ     ي كه در كنار مسلمانان به جنـگ مـ         يكسان
و در مـورد  (بود   متداول كردند، كامالً   ي مشاركت م  يسرزمين اسالم 

و ) جنگيدند، به صورت قانون درآمده بود   يكه با دشمن م   مشركاني  
 كـه   ينگـام ه  عمـربن الخطـاب نيـز       . به ما نرسيده است    خالف آن 

 ايـن   ؛ قرار داد، تحسينش كـرد     ي اورا در جريان چنين تضمين     هسراق
 در زمان صـحابه، مـورد اجمـاع    يه چنين حكمداللت بر آن دارد ك 

  .بوده است
بنابراين با مشاركت اهل ذمه با مسلمانان در دفاع از داراالسالم،        

  آن كردند، جزيه   ي اگر آمادة اين دفاع شدند و خود را مهيا         ييا حت 
 ي مطرح نيست و تنها آمادگ    ي شرط دفاع عمل   ،چون ؛شود  يساقط م 

اند   اباضيه گفته . كند  ينان كفايت م   اين دفاع و جنگ عليه دشم      يبرا
كننـد، الزم نيـست       كساني كه در دفاع از داراالسالم مـشاركت مـي         
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در بحث جزيه   "] نيل االوطار " ["النيل" در شرح    زيرا جزيه بپردازند؛ 
همة جزيه را از ايشان تواند  مي - امامي يعن-و اينكه او: (آمده است
ـ    ؛ساقط كند   يشـمن بـه يـار   دسـت در جنـگ بـا د    ه اگـر اسـلحه ب

  ١.)مسلمانان شتافتند

   آیا پرداخت جزیه در پیمان ذمه شرط است؟-5
 دولـت  ة علما جـايز نيـست غيرمـسلمانان در سـاي         يبرخنظر   به
 . مگـر آنكـه ازايـشان جزيـه دريافـت شـود           ؛كننـد   ي زنـدگ  ياسالم

ـ     «:  كريمه است  ة به اين آي    آنها استدالل ه قَاتلُواْ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاللّ
        يـنونَ دينـدالَ يو ـولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يرِ ومِ اآلخوالَ بِالْيو

ـ         تح ـابتـواْ الْكأُوت ينالَّذ نم قىالْح           ـمهو ـدـن يـةَ عيطُـواْ الْجِزعي 
  وونـد از اهل كتاب كـه بـه خدا       آن دسته   با  ) (۲۹ /توبه( »صاغرونَ

 پيـامبرش  و ونـد آورنـد و آنچـه را خدا    ي روز بازپسين ايمان نمـ   به
 كنيـد   جنگند  وگر   يند و به دين حق نم     ندا  ياند حرام نم   دهكرحرام  

گويند كه اين آيه     يو م .) بپردازندجزيه   ،يخواربه دست خود با     تا  
آنهـا همچنـين بـه احاديـث      . همة احكام سابق را نسخ كرده اسـت       

پيامبر اكـرم  اين فرمايش   از جمله   ؛  كنند  يم استدالل   يصحيح بسيار 
و اگـر بـه دشـمن خـود از مـشركان      «):  اهللا عليه و آله وسلم   يصل(

                                                
  .)10/408(، به نقل از شرح النیل،  پیشینمنبع -1
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 به سه خصلت فراخـوان و هـر كـدام را كـه            را  آنان ي،برخورد كرد 
 آنـان را بـه اسـالم        ــ ۱: پذيرفتند ازآنان بپذير و از ايـشان درگـذر        

 و دسـت از ايـشان        اگر پاسخ مثبت دادند، از آنان بپـذير        ؛فراخوان
اگر پذيرفتنـد   .  كردند، ازايشان جزيه بخواه    ياگر خوددار ـ  ۲ ؛بردار

 كردنـد از    ي اگـر خـوددار     ــ ۳؛ و از ايشان بپذير و از آنان درگـذر       
  ١». گير و با ايشان از در جنگ درآييارخداوند 

 ي و زمـان يجنگ، در پيوند با شرايط مكان    به نظر ما همة احكام    
 وجود ندارد و از نوع يآنها ناسخ و منسوخ   آنهاست و در مجموعة     

بـه  " انـساء . " به آن اشاره كرده است   ياست كه امام سيوط   " ييانسا"
 اسـت كـه بـا زوال        ي به شرايط معين   يمفهوم ربط دادن حكم شرع    

 .گـردد   يشـود و بـا بازگـشت آن، بـازم          مـي شرايط، حكم نيز زايل     
ـ بنابراین به نظر ما جزیه جز بعد از جنگ، واجـب نیـس           یت؛ ول

توان بدون جزیه یا با هر     ی را م  ذمه اتفاق نیفتد، پیمان     یاگر جنگ 
 موارد زير مؤيد    . که مورد توافق قرار گیرد، منعقد کرد       یجایگزین

  :اين مطلب است
 اقدام ي تشويق مسلمانان به جنگ با روميان در پياين آيه برا -

اهللا  يصـل ( فرستادة رسول خدا     يآنان به قتل حارث بن عمير االزد      
ل بـن عمـرو     حبيايـن فرسـتاده را شـر      . دشنازل  ) عليه و آله وسلم   

                                                
 ).3/1357( در صحیح خود آورده است"مسلم"این حدیث را  -1
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در كشتن ايـن فرسـتاده      .  به قتل رساند   ، امير قيصر بر شام    ،يانسالغ
. كشند  يها را نم     زيرا فرستاده  ؛ اعالن جنگ به مسلمانان بود     حقيقت

 انتقـام از  يلشكرمؤته را برا)  اهللا عليه و آله وسلميصل(پيامبر خدا   
رو شدن با يكـصدهزار     ه روب ي اين لشكر در پ    ي ول ؛ك ديد  تدار يو

شـمار لـشكريان مـسلمانان      .  از پيش نبرد   ي، كار ي روم ةنفر جنگند 
 ايـن اتفـاق در      . كارزار عقب كشيدند   ةسه هزار تن بود كه از صحن      

ـ       مـسلمانان يـك   .  اتفاق افتـاد   يسال هشتم هجر    يسـال بعـد، در پ
از تـدارك فـراوان     ) ه وسـلم   اهللا عليه و آل    يصل( پيامبر اكرم    يآگاه

 پيـامبر   . جنگ با مسلمانان، اين كـار را تكـرار كردنـد           يروميان برا 
ايـن نـشان   .  را صادر فرمود هباش لشكر العسر    دستور آماده  )ص(اكرم

در پاسخ به تجـاوزات آنهـا بـوده و در پيونـد بـا       دهد كه جنگ   يم
بـاط   از آن نيز با همين شرايط ارتيشرايط تجاوز است و جزيه ناش  

  .دارد
 در مصر در زمان عمـر       هاينكه مسلمانان با مردم سرزمين النوب      -

 بـر   ي تأييـد  ،مصالحه كردنـد   بن الخطاب بدون گرفتن جزيه ازآنها     
 ياند كه علت آن نـاتوان     يادآور شده  تاريخ نگاران . همين نكته است  

مسلمانان در فتح ايـن سـرزمين بـه علـت مهـارت مردمـان آن در                 
 دو طرفـه    ي تجـار  ةح نيز بيشتر به يك توافقنامـ       صل . بود يتيرانداز

ـ "شباهت داشت كه بر اساس آن مردم         سـاليانه سيـصد رأس     " هنوب
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 به همـان  ييدادند و مسلمانان نيز غذا يبه مسلمانان هديه م  ] حشم[
ان نيز ايـن صـلح نامـه را         فّعثمان بن ع   .كردند  يميزان تقديم آنها م   

، چنـين كردنـد و   ي پيـاپ يامضا كرد؛ پس از او، كـارگزاران و امـرا         
ــدالعزيز  بــه رســميت را آن] ق۱۰۱-۶۱: ي امــوةخليفــ[ عمــربن عب

بيش از ششصد سال تا زمان حكومت فاطميان در مصر،      شناخت و 
 مـسلمانان در  ي و اگر سبب پذيرش اين صلح ناتوان 1ادامه پيدا كرد  

 -ي هرگز تن به تداوم آن در اين مدت طوالن، بودهفتح سرزمين نوب  
ند نـست اتو ي رسـيدند كـه مـ   يا  به لحاظ قدرت بـه درجـه    كه مسلماً 

سرزمين نوبه را فتح كننـد و پرداخـت جزيـه را بـه مردمـان آنجـا                 
  .دادند ي نم-تحميل نمايند

" هجراجمـ "كه مسلمانان در زمان عمر بن الخطاب بـا      همچنان -
 آنها آنكهتوافق كردند كه ياور و چشم آنان عليه روميان باشند و با           

 يزندگ  از داراالسالم  ي لكام و بخش   ي كوهستان ة در منطق  "هجرجوم"
  ٢. از ايشان دريافت نكردنديا كردند، جزيه يم

چهـار حالـت    ،دكتـر عبـدالكريم زيـدان   پيش از اين، از قول    -
 جزيه از ايشان بـه شـرط   برداشتن ي براذمه اهل باتوافق مسلمانان   

 اين  ياجرا؛ لذا   شركت در جنگ در كنار مسلمانان را يادآور شديم        
                                                

  و تاریخ طبري) بالذري ("فتوح البلدان" نگاه کنید به -1
فتوح "و) ابوعبید ("االموال"و ) ابن اثیر ("الکامل فی التاریخ": نگاه کنید به -2

  .)بالذري ("البلدان
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در مـورد    دوطـرف  جزيـه در صـورت توافـق         گـرفتن پيمان بدون   
  .جايگزين آن، امكان پذير است

   تا شهرونديذمه از پیمان -6
 قرن بيستم، جهان اسـالم بـه        آغاز در   ي دولت عثمان  يبا فروپاش 

 كه بيشتر آنها گرفتار استعمار شدند، پـاره پـاره           ي متعدد يكشورها
 انجاميد ش به استقالل اين كشورها بخ  يي رها يها  سپس جنبش . شد
 دولـت، مقامـات   يمفهوم امـروز   مسلمانان از   ي به علت اثرپذير   و

 ي اقدام به تدوين قـوانين اساسـ       ي اسالم يحاكمه در تمام كشورها   
و به شـكل     - همة شهروندان نمودند؛ سپس      يجديد با اعالم برابر   

ورت  همة شهروندان ص   ي برا ي الزام يصدور قوانين تشريع   - يپياپ
ـ  ؛ بـود  يبند احكام شـرع     ينها پا آگرفت كه بيشتر      نيـز   ي برخـ  ي ول

  .گرفت ي با احكام شرع را دربرمي اساسيها مخالفت
 پايان يافـت  ي اسالمي در تمام كشورها  ذمهپيمان  ،   ترتيب اين به

 ي بـه نـام پيمـان شـهروند    يو غيرمسلمانان با مسلمانان تابع پيمـان     
ـ   يگشتند و از آنجا كه شـهروند       ، متـضمن   يو قـوانين بـشر     در پرت

 ي از رهبران خيزش اسالمي بود، بسيار  ي فراوان ي شرع يها  مخالفت
 " معـروف  ةذم"عنوان   با   " معاصر يشهروند"عنوان  گمان بردند كه    

 خواهـان بازگـشت بـه       رو   از ايـن   .در تاريخ اسالم، متناقض اسـت     
 و جزيـه    ذمـه پيمان    از جمله احكام     ي تاريخ ي احكام شرع  ياجرا
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ـ  ه نوبـة خـود هـراس غيرمـسلمانان را         شدند كه ب   و داشـت   يدر پ
 كـشور    يـك   ميـان افـراد    ييجـو    مفسده ياز آن برا   دشمنان اسالم   

 گونـه  ايـن ايـن مـسئله را   اجـازه دهيـد   واحد، سوءاستفاده كردنـد؛   
  :توضيح دهم

ـ الف و شرایط  یقرارداد شرع میان  در چالش "ذمهپیمان "  
  یتاریخ

 كه به نظر ما جـز در  -"ذمهمان  پي "ي شرع ي بنيادها ،پيش از اين  
 را  - نـدارد  "يپيمان شـهروند  " با   ييات غير مؤثر، تفاوت   ئ جز يبرخ

 كه غيـر    است  آن -كه گفتيم   آنچنان -ذمهاساس پيمان   . يادآور شديم 
 و برخــوردار از تمـام حقــوق  يمـسلمانان در سـاية دولــت اسـالم   

ر  د- آنهـا ي مربوط به احكام دينـ يها   استثنا ي مگر برخ  -يشهروند
ايـن احكـام،    . زنـدگي كننـد    اسالم   ي به احكام دنيو   يبند  ي پا يازا

هـا و مـوارد مـشابه و نيـز      قوانين مربوط بـه معـامالت و مجـازات       
شــدن از خــدمت   معــافي در ازاي مشخـص يپرداخـت تعهــد مــال 

 و  ي به جامعة اسـالم    ي و استفاده از وابستگ    يبردار  زيرپرچم و بهره  
 كـه مـسلمانان بـا پرداخـت     يع تأمين اجتمـا ي از مزايا يبرخوردار

 .شـود  را شامل مـي زكات به عنوان يك عبادت در آن سهيم هستند     
 در آن يكند كـه غيرمـسلمانان بـه عنـوان ديگـر      يعدالت ايجاب م  

بـه همـين   .  نـشوند يمشاركت كنند تا ناگزير به اين عبادت اسـالم        
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دليل بوده كه زنان و كودكان و ناتوانان از كار و كسب، از پرداخت          
 در مـورد مقـدار آن   ي اختالف نظـر زيـاد       فقها .زيه معاف بودند  ج

 يبنـ  دارند؛ عمر بن الخطاب موافقت كرد كـه در مـورد مـسيحيان     
كردنـد، ميـزان جزيـه        ي مـ  خـودداري  لب كه از پرداخت جزيـه       تغ

جمهور فقها نيز اتفـاق نظـر دارنـد كـه           .  زكات باشد  برابر با  يمبلغ
كـه    و همچنـان   شـود ه تعيـين    جزيه بايد با رضايت اهـل ذمـ        مبلغ  
 اصوالً بدون پرداخت جزيـه نيـز امـضا شـده     ذمه گاه پيمان  ،ديديم
  .است
 در تاريخ اسالم، اين احكام تحت تأثير اقدامات حكام قرار        يول
دادنـد و     يرا مورد احترام و تكريم قرار مـ        ذمهآنها گاه اهل    . گرفت
. دنـد كر  يداشـتند و تحقيرشـان مـ        يبـه ايـشان سـتم روا مـ          يگاه

 يبا دشمنان، عليـه مـسلمانان همكـار    ذمه از اهل يكه برخ  همچنان
فقهـا هـم    . آوردنـد  مـي  را فـراهم     يكردند و بهانة چنان اقـدامات       يم

امام االوزاعي و ديگـران بـه         چون   ي داشتند؛ كسان  يمواضع متفاوت 
ت تــأثير حــ تيپرداختنــد و كــسان ديگــر ي مــذمــهاهــل  دفــاع از 
 متـون  ي كه با توجه به برخـ ي توجيه  خاص خود و با    يها  برداشت

آوردند، بر انواع تبعيض و تحقير نـسبت بـه     يدست م  هيا اقدامات ب  
  .نمودند ي مي پافشارذمهاهل 

   استذمه پیمان ی تحول تاریخ،ي شهروند-ب
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 امروزه ايدة شهروندي براساس برابري همة شهروندان در برابـر         
 در ي فـرد ياهـ  يدولت در حقوق و وظايف و همراه با حفـظ آزاد  

درسـت بـر همـين      . چارچوب عقيده و عبادات، تثبيت شده اسـت       
 شد يريز  منوره پايه  ة در مدين  ياساس بود كه نخستين دولت اسالم     

 ي گوناگون تاريخ خود تا فروپاشـ    يها   دوره يو مسلمانان اجماالً ط   
 ي برخـ  ي گواينكـه هـر از گـاه       ؛ ادامـه دادنـد    را  آن،  يدولت عثمـان  

، قـرارداد  مـسلمانان بـر ايـن    .شـد  يطرح مـ  اقدامات نادرست هم م   
اهـل  "خـود را     نيـز نام نهادند و شهروندان غيرمسلمان      " ذمهپيمان  "

پيمان " و   يتنها تفاوت موجود ميان شهروند    . ناميدند" يذم"يا  " ذمه
 حقـوق و وظـايف      تعيـين كننـدة    يمربـوط بـه قـوانين دولتـ       " ذمه

 بر اساس قوة  ، قوانين خود را   يدولت غيراسالم . است  آنشهروندان  
 حـال آنكـه     ؛كنـد   يگيرد و تـدوين مـ       ي خود در نظر م    يگذار قانون

 يگـذار   خود را طبق نظر قوة قـانون ي، قوانين تفصيل  يدولت اسالم 
 در پيونـد بـا قـرآن    ي قطعـ يخود و البته در چارچوب احكام شرع 

  .كند ي تدوين و وضع ميكريم و سنت مطهر نبو
 را يحكـام شـريعت اسـالم    به ا  يبند  ي خود پا  ي كه ملّت  يهنگام

غيـر   از ايـن احكـام ممكـن اسـت در اديـان      يگزينـد، برخـ   يبرمـ 
 ي ملـزم بـه مـوارد   را آنـان نبايـد   مسلمانان، حرام يا مباح باشد؛ لذا       

 در پرتـو دولـت   ي شـهروند ، اين تفـاوت .مخالف با دين خود كرد   
 .كنـد  ي مـ ي بيشتري دينيها ي ظرفيت رعايت آزادي را دارا ياسالم
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شاهد اجبـار مـسلمانان بـه     الئيك، ي از كشورها  ي بسيار در امروزه
  از قبيـل مـسئلة حجـاب هـستيم؛     خويشيمخالفت با احكام شرع 

 در تـاريخ،  ي اسـالم  يهـا    هيچ يك از دولـت     ةحال آنكه ما در ساي    
  .شاهد اجبار غير مسلمانان به مخالفت با احكام دين خود نبوديم

 خـود  ي شـرع ينيادهابا ب" ذمهپيمان "به همين دليل معتقديم كه  
 يهـا   ي از آزاد  ي ميان شهروندان و پاسـدار     ي اصول يبه لحاظ برابر  

 يكنـد و آنچـه كـه در برخـ           ي نمـ  ي با پيمان شهروند   ي، تفاوت يدين
 ،شـود   ي ديـده مـ    ي ظـاهر  نابرابري به صورت    ئي جز ياحكام شرع 

 نيـز بايـد    در مورد جزيـه .  استي دينيها يمربوط به رعايت آزاد  
 ي پس از جنگ مطرح شده باشد، حكـم شـرع   كه يگفت در صورت  

تـوان در چـارچوب هرگونـه         ي است و ما برآنيم كـه مـ        يالزام آور 
 و ي غيرمسلمانان به احكام نظامـات عمـوم   يبند  يتوافق متضمن پا  

 ميان همگان در موجبات دفاع از كشور        ينيز تحقق عدالت و برابر    
نكـه   بـويژه آ ؛ از آن درگذشـت  ي موجبات تأمين اجتماع   همچنينو  

) ييـا تـوافق  " (يجزية تـصالح "و " يجزية اجبار"جمهور فقها ميان   
مبلـغ  ) يتـوافق  (ي تـصالح  ة و معتقدنـد كـه جزيـ       هنـد ن  مـي تفاوت  
شود و ايـن جزيـه را         ي تعيين م  دوطرف ندارد و با توافق      يمشخص

گونـه كـه عمـربن       مـان ؛ ه  عوض كـرد   يتوان با هر عنوان ديگر      يم
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 تغلـب و براسـاس      يدرحق بنـ  با دو برابر ساختن زكات       الخطاب  
 نخــست يهــا در دورهحتــى  ١.درخواسـت خودشــان، چنــين كــرد 

دريافـت  هـا، از      در جنـگ   ذمه در برابر مشاركت دادن اهل       ياسالم
  . حاصل شدينياز ي بجزيه

  داند ی مي شهروندبرابر با را ذمه پیمان یمیثاق اسالم -ج

ــاق اســالم" ــ "يصــادره از ســو" يميث  ي علمــاي جهــانةاتحادي
 ي و شـهروند ذمه را به اهل يم، بحث خاص۲۰۰۷در سال  " لمانمس

  :كنيم ي عيناً نقل مرا آناختصاص داده كه متن 
 بـا مـسلمانان     ي اسـالم  يهـا   نيرمـسلمانان در سـرزم    يچنانچه غ 

ـ  کننـد و اهـل آن د       يزندگ  در  ،ار و شـهروندان آن کـشور باشـند        ي
نجا يدر ا " مهذ "،ندرقرار دا " ذمهعقدال" به نام    ي دائم يمانيط و پ  يشرا

 بـر آن  ين نـام يرو چنـ  نيمان و امان است و از اي عهد و پيبه معنا 
مـان دارنـد و   ي پ،اطالق شده که با خدا و رسول و گروه مـسلمانان        

ـ عهدند کـه در حما     هم  و در ي اسـالم ةت اسـالم و در پنـاه جامعـ      ي
 که با مسلمانان    يا  مان ذمه ي آنها بنابر پ   . کنند ي زندگ ،نان و امان  ياطم

                                                
 و  120 صـفحه    )ابویوسـف  ("الخـراج " و   9/216) بیهقی ("السنن الکبري " -1

 .4صفحه ) ابو عبید ("االموال"
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ــددار ــضم،ن ــان و ت ــن اي از ام ــدي ــ ا.شان برخوردارن ــه ين پي مــان ب
کـه  اسـت   يتيتـابع معادل دهد که امروزه     ي را م  يزيرمسلمانان چ يغ

 از حقـوق  ، آن ءجـه يدهنـد و در نت      يکشورها به شهروندان خـود مـ      
  .شوند يف مربوط به آن برخوردار مي و وظايشهروند

تلف اسالمي به تعبير فقهاي مذاهب مخ" يذم" فرد   ،براين اساس 
" اهـل داراالسـالم   "اسـت   ) در شمار اهالي اسالم   " (اهل داراالسالم "

" شـهروندي "سياسي امـروزي آن   معادل  اصطالحي فقهي است که     
اي اسـت     "عقد ذمـه   "ةوضعيت پيشرفت " شهروندي"در واقع   . است  

  .که مسلمانان مبتکر آن بودند
بـا  بيشتر مردم    ييل ناآشنا يبه دل " ذمه "ءو از آنجا که امروزه واژه     

خ از آن ي کـه در تـار  ييها استفاده  سوءيز برخي آن و ن  يقي حق يمعنا
 مربـوط بـه   را آنست و يـ رفته شـده ن  ي از مردم پذ   ياري نزد بس  ،شده

 بـا   را  آنم کـه    ينـ يب  ي در آن نم   ي مانع ،دانند  يشهروندان درجه دوم م   
ض ي تعـو  ، مـردم شـناخته شـده اسـت        يکه امروزه برا  " يشهروند"
 حقـوق سـاکنان     ء هستند کـه همـه     ين کسان ي نخست ،لمانان مس .ميکن

ـ  را کـه بـا ا      يشان دادنـد و کـسان     يداراالسالم را به ا     يشان زنـدگ  ي
ن خود يت و تضمي در کنف حما، نداشتند را  آنانن  ي د يکردند ول   يم

  .مان خدا و رسولش قلمداد کردندين و پي تضميو حت

  عقدالذمه و شهروندي
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بينيم که غالباً بـا        مي كنيم،  ميسي  رربوقتي جزييات عقدالذمه را     
  .اصل شهروندي مطابقت دارد

ـ از بـه تمد  ي است و فرزندان بدون ن     يشگيهمعقدالذمه   ـ آن  ،دي
  .ن استيز چني نيمان شهروندي پ.برند ي به ارث مشانپدرانرا از 

را ندارند و در    " ذمهعقدال" آنان حق نقض     يـ مسلمانان و رهبر   
 را  آنتوانـد     يحال آنکـه فـرد ذمـي مـ         ؛است" عقد الزم "مورد آنان   
دهد   يت م ين است و به صاحبش تابع     يز چن ي ن يشهروند. نقض کند 

ـ  ؛ بازسـتاند  را  آنتواند    يو دولت نم   توانـد از آن   ي صـاحبش مـ  ي ول
  . کندپوشي چشم

ن نقض شـامل همـسر و       ي ا ، را نقض کرد   ذمه عقدال يـ اگر مرد  
ـ  اگر زيفرزندانش ـ حت   و آنهـا  شـود  ير سـن رشـد باشـند ـ نمـ     ي
از کـه در    ين امت ي ا .مانند  يت داراالسالم برخوردار م   يهمچنان از تابع  

مـان  ي عقد ذمـه را درسـت ماننـد پ     ، وجود ندارد  يگريمان د يچ پ يه
  .کند ي مي امروزيشهروند

 ممکن  ؛ستي ن يل جنگ ي از جنگ و تحم    يـ عقدالذمه لزوماً ناش   
 ـ در   فقهـا بيـشتر سال ـ به نظر   کياز اقامت دست کم ناشي است 
 اقامـت   بخواهـد رمـسلمان   ير غ يپذ  پناه يوقت.  باشد ين اسالم يسرزم
ـ  يبرارا  خود   ، تمديـد كنـد   ين اسـالم  يکـسال در سـرزم    يش از   ي ب

) شود يم" يذم"ن صورت يدر ا ( کسب کند    را  آنت  يا تابع بتواند    يم
ت و يـ  بـه تابع  يابيه دست يز شب ين ن يا به کشور خود بازگردد که ا      يو  
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 در  يني مع يها نگام اقامت سال  ه ن معاصر به  ي در قوان  يحق شهروند 
  .هر کشور است

ـ ـ عقدالذمه را امام      ـ ا نا ي ابـت از مـسلمانان منعقـد     يب او بـه ن    ي
  .کند ي است که دولت اعطا ميتيکند و همچون تابع يم

 ينـ ي اگـر د   ي کـه داشـته باشـند و حتـ         ينـ ي مردم با هر د    ةـ هم 
ن يد و از قـوان  بـا مـسلمانان باشـن     ي به زندگ  ينداشته باشند و راض   

هـا و   ي مـالک يتـ يها و در روا ي که نظر حنف کننديروي آنها پ يعموم
توانند وارد  ي م،ن استي نقل شده از احمد بن حنبل چنيتيبنابر روا 

 ي که امروزه کـشورها در اعطـا       يزي چ ؛عقد ذمه با مسلمانان گردند    
  کـه دارد، ييا باورهـا ين ي دبدون در نظر گرفتن ت به هر کس     يتابع
  .دهند يام مانج

 آنهـا  . استياساساً همچون حقوق شهروند" اهل ذمه"ـ حقوق  
آنهـا از حقـوق کامـل خـود در     . ف مـا را دارنـد   يز حقوق و وظا   ين

ـ  و از حما   ياعتقادات و عبادات و احوال شخـص       بـراي  ت دولـت  ي
 ،جان و مال و ناموسشان برخوردارنـد و همچـون مـسلمانان           حفظ  

 ؛ قـرار داشـته باشـند      ي دولتـ  ين اجتمـاع  ير چتـر تـأم    يحق دارند ز  
 ي و دارا  قوانين قضايي مند از      و بهره  ين عموم يکه تابع قوان   همچنان

 يت از هرنوع ستم احتمال ي حما ي برا ييحق مراجعه به محاکم قضا    
و رهبـر  [فـه  ي اگـر خل ي حتـ .شـوند هـستند     ي مـ  رو  روبـه که بـا آن     
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ـ توانـد همچـون هر   يمـ " ذمـي "فـرد  متهم باشـد،    ] مسلمانان ک از ي
  .ز محاکمه بکشاندي مي او را به پا،مانانمسل

در عناصر اساسـي خـود   " شهروندي "،ـ به نظر ما در اين دوران 
تواند به ضوابط شرعي ديگري نيـز   مطابقت دارد و مي " ذمهعقد  "با  
 ،انـد  ادآور شدهي  که فقها يطي از شرايارينکه بس يا   گو .بند باشد   پاي

ه و علمـا و رهبـران    متناسب بـا مـصلحت مـسلمانان بـود       ياقدامات
شه ي هم ي در زمان خود با آنها موافقت داشته و ضرورتاً برا          ياسالم
  ١.ستنديآور ن الزام

                                                
 فارسی از ۀ ترجم، جهانی علماي مسلمان   ۀ اتحادی  منشور "المیثاق االسالمی " -1

 ).137 ـ 135 صصانتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 
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  :شهروندي مسلمانان در اروپا
   وظايف و حقوق

 ي و زنـدگ ي مشروعيت همزيـست ، بركتابدر فصل نخست اين     
 ي و تبـر   يو روشن ساختيم كـه مفهـوم تـولّ          كرديممشترك تأكيد   

 ي بـا مـشروعيت همزيـست      ي تعارضـ  ،در اصـل  ] ي و دشمن  يدوست[
 به رسميت   ي يعن ي همزيست بر حاكم   ي شرع يها  آنگاه به پايه  . ندارد

 پـرداختيم و در فـصل     ي عدالت و همكار   ،، اخالق يشناختن ديگر 
ــا،دوم ــهروندي معن ــاريخي ش ــول ت ــم و را  ي آن و تح ــرح دادي ش

 و در تـاريخ    ي در احكـام شـرع     "ه ذمـ  انمـ پي" ميان آن و     يا  مقايسه
 مـسلمانان در    يشـهروند «موضـوع   اينك به    .عمل آورديم  هاسالم ب 
  :  پردازيم ي م»اروپا

ن ارچوب يك كشور معـي هدر چفقط   مشترك ميان مردم     يزندگ
 ي از مردم راض   يا   معناست كه مجموعه   آن هگيرد و اين ب     يصورت م 

 

  شهروندان مسلمان در اروپا  102

ـ ي ديگرةاند كه با مجموع     شده ا انديـشه بـا آنهـا     كه در دين، نژاد ي
تـا   باشـند    ي تابع قـدرت واحـد      و  داشته ياختالف دارند، همزيست  

ــاي  ــشد و     كاره ــامان بخ ــشان را س ــد و روابط ــان را اداره كن آن
 به مفهـوم    ينتيجه آنكه همزيست  . مشخص سازد را    ي آنان ها  سياست
 و عالقه نسبت بـه      يكشور و دولت معين و دوست     يك   به   يوابستگ

 يـا  يتواند بـه دولتـ   يحات، آيا يك مسلمان م     با اين توضي   .ستا آن
 و واليت خـود را نثـار   ي وابسته باشد و دوست  ي غير اسالم  يكشور

آن كند؟ و اگر اين امـر جـايز باشـد، آيـا در مـورد دولـت مزبـور                 
توانـد  ب وجود دارد كه پس از احراز آنها، يـك مـسلمان             ييها شرط

    است؟  او كداميوظايف شرعساير  جويد؟ ينسبت به آن تولّ

  ی مسلمان به دولت اسالمی وابستگ ـالف

تواند به    ي   يك مسلمان م   ،يآرگوييم    در پاسخ به پرسش باال مي     
 وابـسته باشـد و واليـت خـود را نثـار آن        ييك دولت غير اسـالم    

پيـامبر  .  اين امر وارد شـده اسـت    ي در سنّت مطهر نبو    ؛ چون نمايد
سلمانش اجـازه داد تـا      به ياران م  )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(اكرم  

 ةسـلط .  بماننديهمراه با خويشان مشرك خود و زير سلطة آنها باق         
ــود روزگــار در آنقبيلــه    .، شــبيه ســلطة دولــت در حــال حاضــر ب

به يارانش فرمان داد تـا بـه   )  اهللا عليه و آله وسلم  يصل(حضرت   آن
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 وجود دارد كـه سـتم       يپادشاه« زيرا در آنجا     ؛حبشه مهاجرت كنند  
 مـسلمانان اجـازه   معناست كـه بـه   آن به اين .»دارد  ي روا نم  يبر كس 

ايـشان سـتم     بـه  كـه    ي غيراسـالم  يزيـر سـلطة قـدرت     در  داده شده   
 عليه  يدر كتب تاريخ نيز آمده كه يك بار قيام        . كند، قرار گيرند    ينم

اتفـاق افتـاد و مـسلمانان مهـاجر تـصميم           ] پادشاه حبـشه   [ينجاش
ـ ؛ن بجنگنـد  با شورشيايگرفتند در كنار نجاش   او بـا ايـن كـار    ي ول

 تا زماني  ي غيراسالم ي واليت نسبت به قدرت    بنابراين. موافقت نكرد 
كنـد،   ي ميتارچوب حق مشروع، از آنان حماهكه اين قدرت در چ  

 است كـه در     يها مسلمان  تاريخ اسالم سرشار از ميليون    . جايز است 
ـ ؛ خود مورد ستم قـرار گرفتنـد     ي غيراسالم يكشورها جـا   از آني ول

 ي از اين كشورها اسـالم آوردنـد و برخـ      يمهاجرت نكردند و برخ   
هنوز هم حدود يك سـوم      . اند  نياوردهديگر تا به امروز هنوز اسالم       

 زير سلطة غيرمـسلمانان قـرار   ي دينيها مسلمانان به صورت اقليت  
 انسان اسالم آورد، يست كه وقت  ا ن نكته آن  ي برا يتأييد ديگر . دارند

جمهـور  چون  . دهند كه از كشورش مهاجرت كند       يبه او دستور نم   
، اتفاق نظر دارند و اصل      آنجافقها در مورد عدم وجوب هجرت از        

در آن، مباح بودن است كه البته ممكن اسـت بـر حـسب شـرايط،                
  . يا واجب شودحرام
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  ی به دولت غیراسالمی وابستگيها  شرط-ب

 بتوانـد    كه بايد در يك دولت برقرار باشد تا مسلمان          ييها  شرط
  : عبارتند از،واليت خود را نثارش كند

 سـخن پيـامبر اكـرم       . نکنـد  ي نسبت به مسلمانان، ستمگر    -1
در مهاجرت مسلمانان بـه حبـشه ايـن    )  اهللا عليه و آله وسلم   يصل(

 سـتم  ي وجـود دارد كـه بـه كـس      يپادشـاه «بود كه در آن سرزمين      
والَّـذين  « فرموده استكه و نيز اين سخن خداوند متعال    » .كند  ينم

 كـه پـس از   يو كـسان ) (۴۱/نحـل  (»هاجرواْ في اللّه من بعد ما ظُلمواْ     
 مـشروعيت  يبـه معنـا  ...) ستم ديدن، در راه خـدا هجـرت كردنـد      

 است كه در سـرزمين خـود مـورد سـتم قـرار      ي كسان يهجرت برا 
  .د همان جا بمانندنتوان يم  بر آنها نرود،ياند و اگر ستم گرفته
 زيـرا اگـر مـسلمان در سـرزمين          ؛در دین خود آزار نبینند     -2

 مهـاجرت   آنجـا توانـد از  يباز داشته شد، مـ عمل به دينش   خود از   
ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجرواْ من بعد مـا       «فرمايـد     يخداوند متعال م  . كند

      ـيمحر فُورا لَغهدعن بم كبواْ إِنَّ رربصواْ وداهج واْ ثُمن۱۱۰/نحـل ( »فُت (
 آنــان كـه پــس از آزار ديـدن هجــرت   يسـپس پروردگــارت بـرا  (

ــد و شــكيبا  ــاد كردن ــاه جه ــد، آنگ ــييگزيدن ــد، ب ــان ي ورزيدن  گم
 يا آمرزنـده ] مـصائب [آن همه   پس از    ]نسبت به آنان  [روردگارت  پ

 در ديـن و  يانگيز  روشن شده كه فتنه ،در اين آيه  .) بخشاينده است 
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 در ي اگـر كـس  ي يعنـ ؛سـازد  ي، هجرت از وطن را مباح م   يآزار دين 
  . بمانديتواند در وطن خود باق يدينش آزار نبيند م

  ی وظایف یک مسلمان در کشور غیراسالم-ج

او بـه    كـه    ي غيراسـالم  ي يك مسلمان در كشور    يوظايف شرع 
كـه بـا   است   آن گيرد،  يشود و در دينش مورد آزار قرار نم         يستم نم 

 كند و بكوشـد تـا بـا آنهـا در          ي مردم زندگ  ديگر با   ياخالق اسالم 
 و با ايشان كند  ي كه مباح، واجب يا مستحب است، همكاريموارد

 بـا   يتعارضـ  ة اوست تا آنجا كه     كه برعهد  يعادل باشد و به وظايف    
 يبنـد  ياش نداشته باشد، پا ي و ديگر وظايف شرعي دينيها  يآزاد

خيانـت   كند،    ي م ي كه در آن زندگ    يا  نشان دهد و نسبت به جامعه     
  . جايز نيستي زيرا خيانت در هر حالت؛نكند

  احکام شرعبا  ی تعارض وظایف مل-د

 يكـشور برابر    در ي مسلمان با وظايف و    يچنانچه تعهدات دين  
كه بدان وابسته است، در تعارض قـرار گرفـت، او وظيفـه دارد در             

ـ   يحد توان، ميان آنها هماهنگ     يـن كـار   ا ه ايجاد كند و اگـر موفـق ب
 ةتـر بپـردازد و در صـورت گـزينش وظيفـ      نشد، بايد به وظيفة مهم 

كار خود را بـر       اين يها  اعالم كند و پيامد   را    آن شايسته است    ،يدين
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شـود،   يكـه احتمـاالً متوجـه او مـ        را   يد و مجازات قانون   عهده گير 
 ي قانون ة براينكه وظيف  ي مبن - علت گزينش خود را    ابپذيرد و آشكار  

ـ .  بيـان نمايـد   -اش تناقض دارد    ي دين يبا باورها   اگـر تـصميم   يول
 خود را انجام دهد، نزد خداوند متعال گناهكار       يگرفت تعهدات مل  

در ايـن   ؛  كـار شـده باشـد      ايـن  البته ممكن است نـاگزير بـه         .است
تعـارض ميـان وظـايف      .  نصيبش خواهد شـد    ي غفران اله  ،صورت

ـ  وجـود دارد؛   است كه هميـشه      ي، احتمال ي و احكام شرع   يمل  ي ول
 را  ي مسلمانان در يك كـشور غيراسـالم       يالبته مشروعيت شهروند  

هـا بـازگردد و     او بايد به فقه موازنه ،كند؛ در اين صورت     ينقض نم 
  .وظيفه را برگزيندچند   ازي يك،براساس آن

 نيـز مطـرح   ياين تعارض ممكن است ميان خود وظايف شـرع  
 منـافع خـانواده و   ي مـثالً ميـان وظـايف مطلـوب در راسـتا          .گردد

  .ممكن است تعارض باشد منافع امت راستايوظايف مطلوب در 
  وظایف شهروندان مسلمان در اروپا -ـه

، كنـد  زندگي مي ييا اروپ ي كشور در يك مسلمان شهروند     يوقت
، ي از جمله مشروعيت اين شـهروند ي فراوانيها در معرض پرسش  

مـا  .  قرار دارد  ي به حقوق و وظايف چنين شهروند      يبند  يميزان پا 
اشـاره  مشروعيت شهروند بـودن مـسلمان در اروپـا    به پيش از اين  
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بند ميثاق سازمان ملل و  ي پايي اروپايهمة كشورهاكرديم و گفتيم    
 در آنجا، بـه  ي حقوق بشر هستند و هيچ مسلمان     ي جهان ياه  اعالميه

 ،گيـرد   ي در معرض ستم و آزار در دين خود قرار نمـ           يلحاظ اصول 
 مـا يـادآور   . تنگناها قـرار گيـرد     يممكن است در معرض برخ    ولي  

 ممكـن   يشديم كه هجرت از وطن امـروزه واجـب نيـست و حتـ             
) بـاح م(تـوان گفـت جـايز     ياست مستحب هم نباشد و حداكثر مـ      

 مـسلمانان بـه حقـوق و        يبند  يخواهيم از ميزان پا     ياينك م . است
  . خود در اروپا سخن گوييميوظايف شهروند

  وظایف دینی -1
 كـه همـة مـسلمانان بـر دوش     ي فراوانيمن از آن وظايف شرع  

 به احكام حالل و حرام در تمام يبند ي از جمله عبادات و پا  ،دارند
منظـورم بهتـرين وظـايف و        بلكـه  ؛گـويم   ي سخن نمـ   يامور زندگ 

.  استيين به عنوان شهروند اروپا   ناتعهدات خواسته شده از مسلما    
  : در اين باره بايد گفت

 ي مسلمانان در برابر ديگران بويژه در كشورها        نخست ۀوظیف -
است كـه بنـابر نظـر       " خداوند متعال دعوت به سوي    "،  يغير اسالم 

إىل ادع «:  اسـت ييكفـا جمهور علما و با استناد به آية ذيل، واجب     
   ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رمـردم را بـه راه   ) (۱۲۵/نحـل ( »س

 دعـوت بـه   البتـه  ...) ت و پند نيكو فراخـوان      مپروردگارت با حك  
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 نيازمنـد وجــود  ي غيراسـالم يخداونـد متعـال در كــشورها  سـوي  
آسيب رساندن به آنها    حمايت از مبلغان و ممانعت از       براي   يقوانين

 در جامعه باشند و ي مؤثريكه مسلمانان نيرواست     آن و نيز نيازمند  
  .كنندبتوانند از مبلغان و دعوتگران خود حمايت 

، يمسلمانان در برابر ديگران در جوامع غير اسالم      وظیفۀ دوم    -
 در حد توان    يا   اصالح در هر عرصه    يمبارزه با فساد و كوشش برا     

گونـه فـرا    قوم خود را اين  )ع(شعيبحضرت  مبر خدا   لذا پيا . است
در و) (۸۵ /اعـراف  (»والَ تفِْسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها     «  :خواند  يم

فرمـان  ...)  نورزيـد  ياين سرزمين پـس از سـامان يـافتن آن، تبـاه           
والَ تفِْسدواْ فـي اَألرضِ      «:خداوند متعال به مسلمانان نيز چنين بـود       

عا   بهالَحإِص و در زمين، پـس از سـامان يـافتن          ) (۵۶ /اعراف (»...د
  ...) نورزيديآن، تباه

ما باور داريم كه اصالح و مبارزه با فساد، تنها در پرتو اسـالم و    
 اين امر مانع از آن ي ول ؛جانبه خواهد بود    و همه  يشريعت آن حقيق  

 جامعةكنيم و در شود با انواع فساد مبارزه ن ينيست كه تا آنجا كه م  
 يهـا    جنبـه  يبه تحقق برخ   - نيست   ي به رغم اينكه اسالم    - يغرب

توانند با هموطنان غيـر مـسلمان       يمسلمانان م . اصالح، دست نيابيم  
 بـا توجـه بـه پـشتوانة         ،انـد   شـريك  كه با آنان     ييها  خود در عرصه  

ي گذشـته، بـا    آسـمان يهـا   يا تحت تـأثير رسـالت    و يفطرت انسان 
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تحقق اصـالح و    .  داشته باشند  ي و هميار  يم همكار  از مرد  يبسيار
، خدمت به همة  ي اجتماع ي زندگ يها   جنبه يمبارزه با فساد در برخ    

امكـان پـذير     يالبته اين امر زمان    .جامعه و بويژه به مسلمانان است     
  . باشندي مؤثري مشاركت سياسي كه مسلمانان داراخواهد بود

 از شخـصيت    يدارمسلمانان در آن جوامع، پاسـ     وظیفۀ سوم    -
 اين كار در  . است يشدن در جوامع غرب     خود در برابر ذوب    ياسالم

. پـذير نيـست     آورند، امكان  عمل  به كه   ي به رغم هر تالش    يبعد فرد 
 خود را پاس دارند كـه       يتوانند شخصيت جمع    ي م يمسلمانان زمان 

پيوسـته كـه در       مهـ   به اي  مجموعه ؛فراهم آورند  نيرومند   يا  مجموعه
 حقوق  ة شهروندان در مطالب   ديگرو با   بوده  يژة خويش    حقوق و  يپ

  . خود مشاركت داشته باشنديعموم
ـ  «: فرمايـد  يمـ )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل( پيامبر خدا    خـود   هب

كنيم و اگر بر مـا سـتم          ي م ي كنند ما نيز نيك    ينگوييد اگر مردم نيك   
 بـه   چنان باشيد كـه اگـر مـردم        ي ول ؛كنيم  يروا دارند، ما نيز ستم م     

 ي كردنـد بـه كـس   ي كنيد و اگر بـد ي كردند شما هم نيك    يشما نيك 
  ١».ستم روا مداريد

                                                
حـدیث حـسن و     :  آورده و گفته است    "البر"این حدیث را ترمذي در باب        -1

 .شگفتی است
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  تعارض میان وظایف دینی و وظایف قانونی -2
تـن   يياروپـا كـشورهاي   در  كردن   ي يك مسلمان به زندگ    يوقت

 و  يبند وظايف شهروند    يپادهد، طبق قوانين جاري هر كشور،         مي
مـسلمانان بـه    . شـود    مـي  اجتمـاعي آن كـشور     يمشاركت در زندگ  

 هـم پـيش   يدهنـد و اشـكال    ي نشان مـ   يبند  يبيشتر اين وظايف پا   
 يـك امـر   ،شـود  مي خواسته ي كه از و يا   وظيفه ي وقت ي ول ؛آيد  ينم

  شرعاً حرام باشد، چه بايد بكند؟
 تنها منحصر به مسلمانان مقيم در يك كشور         ياين اشكال حقيق  

وابـسته بـه يـك كـشور         گاه در مورد مسلمانان      ؛ نيست يغيراسالم
 -ي اسـالم  يدانيم كه بيشتر كشورها     ي م .گردد  ي نيز مطرح م   ياسالم

 ي احكـام شـرع  ي اجرا به بند ي پا- گوناگونيها هر چند به نسبت  
 از  ي از ايـن كـشورها دسـت كمـ         ي برخـ  ه،نيستند و در ايـن زمينـ      

 ي ندارند؛ مثالً حجاب زن مـسلمان در برخـ     ي غير اسالم  يكشورها
 ي كـشورها  يكـه در برخـ      همچنان ؛ ممنوع است  ي اسالم يكشورها

، مـسلمان   اروپـايي  ي كـشورها  يدر برخـ  . الئيك نيز ممنوع اسـت    
 يكــه در برخــ  همچنــان؛ اســتي و مــدنينــاگزير از ازدواج رســم

 فرد مسلمان در هر دو حالت       . ما نيز چنين است    ي اسالم يكشورها
 يا يوهبايد تا حد ممكن، با اين وضع مدارا كند و اگر توانست به ش  

 وگـر نـه   ، يابـد كـه چـه بهتـر    يي خود رهاي قانونة، از وظيف يقانون
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الَ «:  زيـرا  ؛گـردد   يكند و او معذور مـ       يمسئله جنبة ضرورت پيدا م    
خداوند به هـيچ كـس جـز        ) (۲۸۶/بقره( »يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها    
  ...) كند يبرابر با توانش تكليف نم

 مـسئوليت  كند و   ه مخالفت با قانون   ممكن هم هست كه اقدام ب     
 يياين حالت اسـتثنا . ، بر عهده گيردييكار خود را در صورت توانا  

مسلمان در هر   . نبايد موجب شود اصل موضوع را زير سؤال ببريم        
 ياش را پاسـدار  ي دينـ يهـا   ي و آزاد  ي كـه حقـوق اساسـ      يكشور
ام باشد و در حدود احكـ اش  شهرونديبند وظايف  يكند بايد پا   مي
 ي وظـايف  ي و اينكه برخـ    .درخواست كند ، حقوق خويش را     يشرع

  هجـرت از آن كـشور      برايكه بايد انجام دهد مخالف شرع است،        
تـر از     كه حقوق برخوردار از آنهـا مهـم        تا زماني كافي نيست؛ البته    

  .  در اين وظايف استيكوتاه
اگر مصلحت، بزرگتر از مفـسدت      «گويد    يالعزّبن عبدالسالم م  

بند بود و مفـسدت را پـذیرا شـد و             يباید به مصلحت پا   باشد،  
چنانچه مصلحت و مفسدت برابر بودند، حق انتخاب میان آنهـا           

  ١».وجود دارد
 ي سازنده و مثبت است و سـع     يمسلمان در جامعة خود، عنصر    

                                                
 مؤسـسة ،  )العـزّبن عبدالـسالم   ) (1/74 ("کام فی مصالح االنـام    قواعد االح " -1

  . بیروت،الرّیان
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كـار  در خير و صالح جامعة خـويش و اصـالح مفاسـد دارد و بـه      
سـوي  كنـد و بـه    ي مـ يه ن ي و پلشت  يدهد و از زشت     يفرمان م نيكو  

كنـد و در هـر    ي شركت ميخواند و در هر كار مباح يخداوند فرا م 
پـردازد و در آنچـه    يگو مـ و مسئلة مورد اختالف با ديگران به گفت   

كنـد و در      ي م ي و هميار  يدنبال دارد، همكار   ه را ب  ي خدا يخشنود
 ي اجتمـاع  يورزد و در زندگ     ي م ي، ازمشاركت خوددار  يهر معصيت 

كنـد    ي م ي كه در آن زندگ    يا   مردم با هدف اصالح جامعه     يو سياس 
 يهـا   سـاختن ارزش   گو و چيـره   و  تسامح و گفت   يو گسترش فضا  

 و تحقق عـدالت ميـان مـردم        ي و حيوان  ي ماد يها   بر ارزش  يانسان
ها در حد توان  نمايد و در همة اين عرصه       ي، مشاركت م  مانند اينها و

 اهللا عليه و   يصل(يامبر خدا   كند و در اين راستا سخن پ        يخود كار م  
سرنـشينان   بـه    مـرد را  دهـد كـه       ي گوش قرار م   آويزةرا  ) آله وسلم 

 را ي پـايين كـشت  ي باال و برخـ ي برخ اگر":  است كشتي تشبيه كرده  
 آب آنهـا را     ي وقتـ  ، هستند يآسيب رسانند و آنها كه در پايين كشت       

  ما در قـسمت متعلـق بـه   بگذرند و بگويند  فراگيرد از فراز خويش     
 ، خود را آزار نرسانديمهاي ي ايجاد كرديم و باال سر     يخود سوراخ 

خواستند انجـام   ي ميگذاشتند تا هر كار ياگر آنها را به حال خود م  
ـ ؛شـدند  ي هـالك مـ  ي همگ ،دهند  اگـر دسـت بـه دسـت هـم      ي ول
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 ايـن تـابلو   ١».كردند يدادند، هم خود و هم ديگران نجات پيدا م    يم
 افراد  يجامعه و همبستگ  وحدت   يا است كه گوي   يزيبا و پرشكوه  

 دورساختن خطر و زيـان      ي آنان برا  ي و هميار  ي همكار يو ناگزير 
  . استياز جامعه و تحقّق مصلحت همگان

  وظیفۀ خدمت زیر پرچم-3
 و احكـام شـرع،      يترين موارد تناقض ميان وظايف قانون      از مهم 

 يي شهروند مسلمان اروپـا    .است) يسرباز(قانون خدمت زيرپرچم    
 يترين وظـايف و     است كه مهم   ييبند قوانين اروپا    ي پا يطور كل  هب

در عين حـال بـه عنـوان        او   .در اين قانون، خدمت زيرپرچم است     
 ي خـويش در راسـتا     يبنـد احكـام شـرع       ييك انسان مسلمان، پـا    

  .است)  اهللا عليه و آله وسلميصل(اطاعت از خدا و پيامبر او 
ايد در حالت سـرباز   كه يك مسلمان ب  يدسته از احكام شرع     آن

  بند باشد، كدام است؟ ينها پاآ ه بيي اروپايها بودن در ارتش
، سـرباز  يتواند در يـك ارتـش غيراسـالم      يآيا مسلمان اصوالً م   

 يكه اين مسئله در پيوند با شـهروند بـودن و     است     آن باشد؟ پاسخ 
 چنانچه پـيش    -ي اگر اين شهروند   . است ياسالمدر يك كشور غير   

 از آن نيـز  ي او مباح باشد، تعهدات ناشي برا-اديماز اين توضيح د   

                                                
 . الشركة، باب هل يقرع يف القسمة و االستهام فيه، کتاب"صحیح البخاري" -1
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 آور  تواننـد الـزام    يمـ ايـن تعهـدات     ، مباح هستند و     پيروي از آن  به  
جواز شهروند بودن مـسلمان در يـك        « معاصر   ي علما بيشتر. باشند

 در ي حـضور و   ، و در نتيجـه    انـد   را صادر كرده  » يكشور غير اسالم  
  .است ي چنين امريارتش آن كشور نتيجة طبيع

 كه يك شهروند مـسلمان بـه عنـوان سـرباز در يـك            يو هنگام 
بايد بداند كه جنگ در كنـار ارتـش         كند،    خدمت مي  ييارتش اروپا 

 ي ملـ يا  دفاع از سـرزمين و حقـوق خـويش و وظيفـه           همانند يمل
بنـد اسـت و ايـن     ي، بـدان پـا  ياست كه به حكم پيمـان شـهروند     

كنـد و در     ي حق دفاع م    زيرا مسلمان از   ؛ شرعاً جايز است   يبند  يپا
 اگـر همتـراز و    ي حت ؛كند  ي دفاع م  يايستد و از و     يكنار ستمديده م  

 كـه در آن  ي از حقوق كـشور   يبه طريق اول  لذا   . نباشد يهمدين و 
سـيرة  . كنـد  ي كشور و هموطنان خويش دفاع ميكند يعن   ي م يزندگ

 ي زندگ ةدر مكه و در شيو    )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(رسول خدا   
تـرين دليـل بـر ايـن نكتـه           ا يهوديان در مدينه، روشن    بضرت  ح آن

  .است
ارچوب دفاع از كـشور و حقـوق   ه اگر ارتش ياد شده از چ   يول

 تجاوز به كـشورها و حقـوق       ةشهروندان خارج شد و وارد محدود     
 جايز نيـست  ي مسلماً مشاركت در اين تجاوز، بر و  ،ديگران گرديد 

د تجـاوز مـسلمان يـا غيـر         كند كه مـور     ي نم يو در اين مورد تفاوت    
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الَ تَع «: فرمايـد   يخداوند متعال مـ   . مسلمان باشد  الَ      و نَّ اللّـه تَـدواْ إِ
ّب ح ینَ  یـد معتَ نكنيـد كـه   ) سـتم (امـا تجـاوز   ) (... ۱۹۰ /بقـره (»  الْ

گـوييم   ي مـ از ايـن رو .) دارد يخداوند تجاوزكـاران را دوسـت نمـ    
نبايد در تجـاوز  ه باشد ك يي اروپا يها  مسلمان در هر كدام از ارتش     

 مثالً اگر ارتش اروپـا چـين يـا          .كندمسلمان، شركت    عليه غير  يحت
ژاپن را مورد يورش قرارداد، وظيفة سرباز مسلمان در ايـن ارتـش،     

سـرباز مـسلمان در    زيـرا   است؛ي در چنين تجاوز نكردن مشاركت
 كـه  ي هر دينـ -يپردازد و بر هيچ انسان يدفاع از حقوق، به جنگ م  

  .كند ي تجاوز نم-ه باشدداشت
 يهـا    خود در جنـگ    يعدم جواز مشاركت مسلمان با ارتش مل      

 گيرد كه تجـاوز ايـن ارتـش         ي مورد تأكيد قرار م    يتجاوزگرانه زمان 
 ياحاديث و روايات صريح فراوان    . متوجه يك كشور مسلمان باشد    

   از جمله؛آيد يوارد شده كه قلب مسلمان در برابر آنها به لرزه در م           
ـ    ير دو مـسلمان بـا شمـشيرها       اگ«  يكـديگر قـرار     يرو ه خـود روب

" قاتـل "گفته شد در مـورد    . گرفتند، هر دو از دوزخيان خواهند بود      
خواسـت   ياو نيـز مـ    : چـه؟ فرمـود   " مقتـول " در مورد    ي ول ،درست

   ١».طرفش را به قتل برساند

                                                
 .، آورده استاذا التقی املسلمان بسيفهماحدیث را البخاري در کتاب الفتن، باب  -1
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 يروشن است كه اين تهديـد شـامل مـسلمانان در هـر شـرايط              
جنگ سـرباز مـسلمان   : گوييم ي تمام م  يبا روشن  رو از اين . گردد  يم

 كه مورد تجاوز و     ي خود عليه برادران مسلمان    يزير پرچم ارتش مل   
  .شرعاً جايز نيست اند،  قرار گرفتهيتعد

  سرباز مسلمان  ي برا ي به اين حكم شرع    يبند  ي ممكن است پا  
و گـردد   روشـن    ي است كه مسئله نزد و     ي ضرور يدشوار باشد ول  

دانيم   ي م .توضيح دهد را    يي آن  اروپا يها  مع و حكومت  در برابر جوا  
، سربازان در صورت قـرار  ي و غربيي از قوانين اروپايكه در بسيار 

گردنـد يـا نـاگزير بـه      ي، از جنگ معـاف مـ  ي دينيگرفتن در تنگنا 
بـر سـرباز    : گـويم   ي جز اين نباشد، مـ     يو اگر راه  . شوند  ياستعفا م 

جـايز نيـست در جنـگ       مسلمان واجب است كـه اسـتعفا دهـد و           
 يا عليه هر ملـت      ييستمگرانه عليه برادران مسلمان خود در هر جا       

  .ديگر، مشاركت جويد
 بـه احكـام شـريعت       يبنـد   ي مسلمان نسبت به دين و پا      يتولّا

 ي او بـرا   ي معنا نيست كه وال    آن  بهخود اساس كار است؛ البته اين       
از     ، بخـشي   وطـن  دوست داشتن  .كشورش در درجة دوم قرار دارد     

 با حكومت ي همراه يبه معنا دوستي  وطن   ي ول . اوست ي دين يوال
 مخالفان ،صورت در اينچون  ؛دهد نيست   ي كه انجام م   يدر هر كار  

 متهم شوند كه البتـه      ي وطن دوست  نداشتن حس  هم بايد به     يسياس
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 بـه   . منافـات دارد   ي و بـا اصـول دموكراسـ       يسياسكثرت گرائي   با  
شود در صـورت احـساس        يزه داده م  همين دليل، گاه به سرباز اجا     

 او  يپرسـت    بـه مـيهن    يتنگنا، در جنگ شركت نكند و اين امر آسيب        
  .زند ينم

 فرمـان   ي خـويش، اجـرا    ي مسلمان نسبت به وطن اسالم     يتولّا
سـازد و بـرعكس    يبـودن را جـايز نمـ     حاكم در صـورت معـصيت     

 ياطـاعت « زيرا ؛گرداند  ي واجب م  ي را بر و   يمخالفت با چنين فرمان   
 از ي كـه چنـين مخـالفت   ي و زمـان ١».ر معصيت خدا وجـود نـدارد     د

اش نـسبت بـه وطـن         يپرسـت   گيرد، ميهن   ي مسلمان صورت م   يسو
 يهـا   كوشـد تـا ارزش      ياسـالم مـ   . رود  ي خود زيرسؤال نم   ياسالم
 را كه خداوند متعال در همة جوامع تشريع كـرده           ي و انسان  ياخالق

ي ربي إِلَى صراط مـستقيمٍ دينـا        قُلْ إِننِي هدانِ  «: است، حاكم گرداند  
        نيرِكـشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميبگـو ) (۱۶۱ /انعـام  (»ق :

 كـرده اسـت، بـه      يي راست راهنما  يگمان، پروردگارم مرا به راه      يب
و هر .)  استوار، آيين ابراهيم درست آيين و او از مشركان نبود        يدين

 يا  كند يا در جامعـه ي زندگي اسالميا   در جامعه   چه - را   يمسلمان
دهـد و بـر او حكـم          يها قرار م     پاسدار اين ارزش   يدر جا  -ديگر  

                                                
فـی غیـر    وجـوب طاعـة االمـراء       «اب  این حدیث را مسلم در کتاب االماره، ب        -1

 .  آورده است»معصیه
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 بـه ايـن     - اگـر مـسلمان باشـد      ي حت - كه حاكم  ي در صورت  دكن  يم
  .ها تجاوز كند، به مخالفتش بپردازد ارزش

   حقوق شهروند مسلمان در اروپا-و

 تثبيـت حقـوق    يها   قرن گذشته در عرصه     دو ي ط يجوامع بشر 
 جهـان نـسبت بـه     ي يافته و بيـشتر كـشورها      يبشر، تحوالت بزرگ  

 از آنهـا در قـوانين     ي پاسـدار  يمطرح كردن اين حقوق و چگـونگ      
 نتيجه آن شده كـه  .اند  ربودهديگران   سبقت را از     ي خود گو  ياساس

ـ    ياين حقوق عالوه بر افراد مقيم يا مسافر، بـرا          ت  شـهروندان حال
مـسلمانان در اروپـا از      امـروزه   . خود گرفته اسـت    ه ب يا  تثبيت شده 

انـد و ايـن دسـتاورد      خود برخـوردار گـشته  يتمام حقوق شهروند  
 يهـا  ي زيرا اين حقوق اجماالً در برگيرندة حفظ آزاد      ؛ است يبزرگ
 در تنگنـا  يهيچ كس از ايشان به لحـاظ دينـ  . شود ي آنها نيز م   يدين

هـا و      به انديـشه   يو حق فراخوان    ي دين راسممگيرد؛ انجام     يقرار نم 
كـه او را در فراخـوانش         ييها و نهادهـا    باورها، حق تشكيل سازمان   

گنجـد كـه    ي مـ يارچوب قـوانين ه همه وهمه در چ   ،رسانند  ي م ييار
  .كنند يحقوق بشر را در نظر گرفته و رعايت م

 كـه   ي به حقوق  ي آنان به نگاه شرع    يبند  يدر مورد مسلمانان، پا   
 از آن برخوردارنــد، ياســالمعنــوان شــهروند يــك كــشور غيربــه 

 كـه در  يتواند از هـر حقّـ     ي زيرا او م   ؛ وجود ندارد  يكمترين مشكل 
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 مـسئوليت ، هـيچ  ينظر اسالم حرام باشد، عدول كند و چنين عدول     
 ي از تمام حقـوق    ي مسلمانان همگ  ي ول .كند  ي نم ي متوجه و  يحقوق

كننـد و در ايـن    ي مـ يگيـر  هتأمين كند، بهررا  ي آنان كه منافع شخص  
 ي سياسيها  موضوع به مشاركتي وقت يول.  ندارد ي بحث يمورد كس 

بـه  گردد كه فوايد آن پيش از آنكه مستقيماً شامل حـال آنهـا              يبازم
 عايـد همـة مـسلمانان بـه عنـوان يـك مجموعـه              ،گرددعنوان فرد   

 از ايـشان  يكنـد و بـسيار    يشود، اختالف نظرها شدت پيـدا مـ         يم
 ي بـرا يشوند و داليل بسيار ي از اين مشاركت ميخوددارخواهان  

سـازند؛ بـه همـين دليـل، سـخن دربـارة              يتأييد نظر خود مطرح م    
حقوق شهروند مسلمانان در اروپـا را محـدود بـه حـق مـشاركت               

  :كنم مي يسياس

  حق مشارکت سیاسی -1
ـ يگرايان به كشورها   از اسالم  ي بسيار مهاجرتبه دليل     و ي غرب

بـود كـه    ي و اسالمي عربيكشورهادر ز آزار و شكنجه  اآنان  گريز  
 .به مسلمانان اروپا انتقال يافـت    ايدة خودداري از مشاركت سياسي      

 سران و رهبـران آنهـا       يآنها اين ايده را با خود همراه بردند و برخ         
 ي در كـشورها ي سياسـ يها بر اين گمان بودند كه تحريم مشاركت      

 زيـرا جوامـع   ؛ استي اسالمياتر و سزاوارتر از كشوره     ، مهم يغرب
اند، به ميزان      كه دچار آن شده    يهر حال و به رغم انحراف      ه ب ياسالم
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 حـال آنكـه در      ؛ و گرايش نـسبت بـه اسـالم دارنـد          ي دوست يمعين
 ندارنـد  نسبت به اسالم ي و گرايشيگونه هوادار ، هيچيجوامع غرب 

 ي دليل كاف  همينلذا گفتند    .روند  ي م شمار  ناآگاه به  كامالً   يو جوامع 
است تا آنها را تحريم كنيم و مانع از ورود آنها بـه اسـالم شـويم؛                 

 پـذيرش قـوانين آنهاسـت كـه         ي به معنا  يهمچنين مشاركت سياس  
 ي التقـاط يهـا  حـل   يا به توافق با آنهـا براسـاس راه         ، و جايز نيست 

 ي زيرا متضمن ناديده گرفتن برخـ      ؛هم جايز نيست    كه آن  انجامد  مي
ما ايـن موضـوع را در دو بنـد زيـر مـورد      . گردد ي م ياحكام اسالم 
  :دهيم ي قرار ميبحث و بررس

  دالیل شرعی مشروعیت مشارکت سیاسی - 2
 در جوامـع    ي سياسـ  يبه نظر ما مـشاركت مـسلمانان در زنـدگ         

 از جمله مشاركت ايشان در احزاب موجود يا تشكيل احزاب يغرب
، يردارشـه ( در همـة سـطوح   يجديد و مشاركت در انتخابات ملـ      

 اسـت،   ي ملـ  ةگونـه كـه وظيفـ      همان) ي و رياست جمهور   يپارلمان
دهـد كـه بـه        ي چون به مسلمانان امكان م     ؛ هم هست  يوظيفة شرع 

 از منكـر و در      ي خداوند متعال و بـه امـر بـه معـروف و نهـ              يسو
اگـر وجـود داشـت ـ      -ي اسـالم ي حمايـت از دسـتاوردها  يراستا

لح و دورساختن مفاسد تحقق منافع و مصا   حركت كنند و به منظور      
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 يهــا  مــسلمانان و گــزينش بهتــرين گزينــهيدر حــد ممكــن بــرا
حداقل،  و انتخاب بهترين يا ي نمايندگ ي مردم در شوراها   ينمايندگ

ضررترين افراد براي حكومت و نيز به منظور تحقق عدالت ميان     كم
آنچـه  «: گويد  ي معروف م  يقاعدة شرع ،  در اين ميان  . مردم بكوشند 

زیـان  « و اينكـه     ١»شود، واجب اسـت     ی کامل نم  آن هبوظیفه جز   
 يقوانین برا« و نيـز  ٢.»شود یبیشتر با زیان کمتر از میان برداشته م 

شریعت « و   ٣». شود یمصلحت بندگان در حال و آینده، تدوین م       
به منظـور   باشد، چه    دفع مفاسد    ي چه برا  ؛ مصالح است  یجملگ

  ٤»جلب منافع
حقق اينهـا، منـوط بـه وجـود       آن بر ت   يتوجه شريعت و پافشار   

چنانچه كفار  «: گويد  يالعزّ بن عبدالسالم م   .  نيست يحكومت اسالم 
 قـضا گمارنـد   ر منصب را ب  ي گردند و كس   ي مستول يبر منطقة بزرگ  

گيـرد، ظـاهراً بايـد بـه      ي مسلمانان را در نظر ميكه مصلحت عموم 
 ؛را پـذيرفت  ، ايـن ي و دفع مفاسد كل   يمنظور جلب مصلحت عموم   

                                                
، )یطسـیو  ("شـباه و النظـائر    األ" ،   91صـفحه ) ابن نجیم (شباه والنظائر   األ" -1

 .97صفحه 
 .همان منبع -2
 .2/6، )الشاطبی ("الموافقات" -3
 .1/11) العزّ بن عبدالسالم ("قواعد االحکام فی مصالح االنام" -4
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، ما را از بركـات      ي و تحمل مفاسد كل    يتعطيل مصلحت عموم   زيرا
آنگـاه رشـد و    .سـازد  يشرع و رعايت مصالح بندگان خـدا دور مـ         

دارنـد نيـز    را     آن  انجـام  ي كه شايستگ  يميان كسان بالندگي حتى در    
  ».نخواهد بودتحقق پذير 

چنانچه حكام در   «: گويد  يو به واقعيت معاصر ما نزديك شده م       
 داشـت،  ي را كه فـسق كمتـر  ي تفاوت داشتند، كسيكاربفسق و نا  

 را ياگـر ديگـر  «: كنـد  يچنين بيان مـ را   آنو علت» .داريم  يمقدم م 
 توجـه   نهاآ  هايم كه او ب      را از دست داده     ييها   مصلحت ،مقدم بداريم 

 در  ي و ناديده گرفتن مصالح اسالم جـز در حالـت نـاتوان            ؛كند  ينم
فَـاتقُوا اللَّـه مـا      «: تعال فرمـوده  چون خداوند م  » .انجام، جايز نيست  

متطَعتو ) توانيـد از خـدا پـروا كنيـد          يهر چـه مـ    ) (۱۶ /تغابن (»اس
 واليت و   ي برقرار يجنگيدن در كنار امام فاسق برا     «سرانجام جواز   
ــداوم ســلط ــام فاســق جهــت  ي وةت ــر و  ممانعــت از حــضور ام ت

 بـر  ين خود دليل و اي١».كند ي مسلمانان را صادر م  ي برا يزيانمندتر
 از جملـه    يدر هر شـرايط   مسلمانان   يسازنده بودن مشاركت سياس   
  .  جنگ استيباالترين حد مشاركت يعن

                                                
 .1/66، )العزّ بن عبد السالم(الح االنام قواعد االحکام فی مص -1
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  شود هایی که به مشارکت سیاسی می اعتراض  -3
 بـه   يمشاركت سياسـ   «گويند  است كه مي  اين  اعتراض نخست   

كه البته درسـت نيـست؛ چـون        » تن دادن به قوانين آنهاست    ي  معنا
كـه  هـستند   ينـوع اول قـوانين  : ين آنها از نظر ما، بر دو نوعنـد        قوان

 مـا   يپـذيرفتن آنهـا از سـو      و   ما ندارنـد     ي با احكام شرع   يتعارض
 ما منافات   ي هستند كه با احكام شرع     ينوع دوم قوانين  . موجه است 

، آنهـا را  ي قـانون يپذيرش آنها جايز نيست و بايد از راههاو دارند  
حـق   ي غربي شهروندان كشورهايقوانين برا  تغيير اين    .تغيير دهيم 

عالوه بر آن بايد دانـست كـه مـا بـه عنـوان         . است يا  تضمين شده 
 مشاركت داشـته يـا نداشـته    يشهروند، اعم از اينكه به لحاظ سياس 

  .باشيم، تابع آنها هستيم
 بـا   يمـشاركت سياسـ   «گوينـد     اين است كـه مـي      اعتراض دوم 

چـون   ؛ه اين نيز درست نيست     ك » منافات دارد  ي و تبر  يمفهوم تول 
يـا بـه قـوانين    ي به فعاليت سياسـ   ي جستن از عقايد آنها ربط     يتبر 

را از هم جدا ] دين و سياست[ آنها خود اصوالً دين و دولت .ندارد
 بـه   يدانند و چنانچه يـك مـسلمان از طريـق مـشاركت سياسـ               يم

 ي غير شـرع   يپارلمان راه يافت و اين پارلمان اقدام به صدور قانون         
 است نمايندة مسلمان به ايـن قـانون اعتـراض نمايـد و             ي كاف ،كرد
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در . به رأي ندادن به آن متقاعـد سـازد  نمايندگان را ساير  كند   يسع
اش را انجـام داده و بـا    وظيفـه    حـداقل  ،اين صورت اگر ناكام بود    
به تغييـر آن نـشده        هر چند موفق    است؛ زبان، امر منكر را رد كرده     

 ي است كه از مـشاركت سياسـ       يبهتر از آن كسان    ي خيل اين و .باشد
ــوددار ــرده يخ ــا در دل، منكــر را رد ك ــده و تنه ــد  ورزي ــرا  ؛ان زي
 اگر ي و حت.منكر استانكار  از  يتر   پايين ةدانيم مرتب   يكه م  همچنان

 قـوانين غيـر   يبرسد و اقدام به اجـرا   يك مسلمان به مقام وزارت      
آيـد و     ي در مـ   ي و  از وظايف ديگر   ي كند، به صورت بخش    ياسالم

 وزارت، دفع ستم از مردم و گـسترش حـق           ياگر قصدش از تصد   
ـ يابـن ت وعدالت ميان آنان در حد توان خود باشد، بنابـه گفتـة          ،ةمي

 یدار سـلطنت عـام یـا برخـ     چنانچه عهده«:  جايز اسـت   يكار و 
 باشـد   قضا و از این قبیل    امارت، والیت،   : آن از جمله   يها  شعبه

 ،و محرمات را ترك گویـد دهد  ود را انجام     نتواند واجبات خ   و  
 است که دیگران توان و      ي آنها انجام کار   ي مرادش از تصد   یول

» .گردد ی بسا واجب م   يندارند، والیت بر او جایز و ا      را     آن قصد
 باشـد  یچنانچه والیت، غیر واجب و شامل ستم  «: گويد  يو نيز م  

ی  کـس   ورزد تا سـرانجام    يدار آن گردد ستمگر     و هر کس عهده   
 و دفع بیـشتر     يبرعهده گیرد که مرادش کاستن از ستمکار      را    آن

ـ            نیکوسـت و  یاین ستم با پذیرش کمتر آن باشد، بـا چنـین نیت
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 بـدتر  يکند چون به قـصد دفـع کارهـا    ی هم که مي بد يکارها
  ».است، نیکوست

كوشـد تـا    يمـسلمان مـ  «گوينـد     اين است كه مي    اعتراض سوم 
 ي اجـرا  يا گـذارد و نـه در راسـتا        احكام شريعت را به مورد اجـر      

 ايـن اعتـراض نيـز وارد        ». مشاركت نمايـد   يقوانين و احكام جاهل   
 ي هدف اساسي، كامل احكام شرعي اجراي زيرا كوشش برا؛نيست

 ي همة مسلمانان در كـشورها يهر مسلمان در جهان و هدف سياس      
 بـه ایـن هـدف،       ی منحصر ساختن کار سیاس    یول.  است ياسالم

ل مـسلمانان در  ئ خود رعايت مـسا يرا كار سياس  زي ؛درست نیست 
شـود و   گاه احكام شرعي اجرا مي    . است ي و مكان  يهر شرايط زمان  

هدف كار سياسي، اجراي بهتر احكام شرعي و تحقق عدالت ميـان           
، ي نيز مسلمانان در كشور    يگاهمردم با استناد به اين احكام است؛        

 حكومت  يبرقرار خود را    يتوانند هدف سياس    ياقليت هستند و نم   
 ممكـن فـراهم    ي هدف سياس  ، در اين حالت   . در نظر گيرند   ياسالم

 چـه بـسا     اسـت كـه    خداوند متعـال     ي دعوت به سو   يآوردن آزاد 
 ياندركاران اسالم    اگر در مورد دست    . باشد يهمراه با اهداف ديگر   

ــس از ، مــسلماني در كــشورهاي سياســةدر عرصــ  هــدف آنــان پ
 احكـام شـرع يـا       ي بـه اجـرا    ، بازگـشت  ي خالفت اسالم  يفروپاش

 ي آنهــا باشــد، ضــرورتاً ايــن همــان هــدف سياســيتكميــل اجــرا
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 كه پيـامبر    اي  ي نيست؛ هدف سياس   يمسلمانان در سرتاسر كرة خاك    
را   آن مكرمـه ةبارها و بارها در مك)  اهللا عليه و آله وسلم يصل(خدا  

  .پروردگار يكتاستسوي اعالم كرد، دعوت به 
 بـا  يمـشاركت سياسـ  «گوينـد   ه مياين است ك اعتراض چهارم 

 ايـن سـخن   ».ما مسلمانان استديگران تنها به سود آنها و به زيان         
 با مسلمانان منحرف و بـا       ي زيرا مشاركت سياس   ؛هم درست نيست  

منظـور از  .  شرعاً جايز است كه مفيد باشـد  يغيرمسلمانان تنها زمان  
اسـت   يا  تحقق مصلحت مشروع يا دفع زيان يا مفسده       مفيد بودن،   

 كامـل احكـام شـرع       ي نيز منحصر بـه اجـرا      يو منفعت و سودمند   
 يست كه هدف از مشاركت سياس     ا  سخن ما اين   ،حال نيست؛ با اين  

 مورد توافـق    يالمقدور احكام شرع    ياز نظر مسلمان بايد تحقق حت     
 »فَاتقُوا اللَّه مـا اسـتطَعتم  «: فرمايـد  يخداوند متعال م . باشدديگران  

و اگر مسلمان .) توانيد از خدا پروا كنيد    يتا آنجا كه م   ) (۱۶ /تغابن(
 كامل به مورد اجرا گـذارد، معـذور   طور بهتواند احكام شرع را       ينم

خداوند بـه   ) (۲۸۶ /بقره (»الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها     « زيرا   ؛است
 كـه  ي در صـورت يول) كند يهيچ كس جز برابر با توانش تكليف نم     

 كه پـيش از    يحديث كشت . اش نباشد، معذور نيست     ييبند توانا   يپا
 و مشاركت با ديگران     ي بر مشروعيت همكار   ي دليل ،اين ياد كرديم  

نيز كه در همـة كتـب سـيره و تـاريخ ذكـر              " حلف الفضول . "است
 يصـل (كه پيامبر خـدا   است     آن  است و در مورد    ي دليل ديگر  ،شده
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من در خانة عبـداهللا بـن جـدعان        «: فرمايد  يم) اهللا عليه و آله وسلم    
تـر   يداشـتن  شدم كه برايم از شتران سرخ رنگ دوست       " يحلف"وارد  

 ١».پـذيرم  ي شوم، مـ  ن فراخواندهآ هب] پس از بعثت[بود و اگر اكنون   
 مـسلمان   - بر جواز مشاركت با همة مردم      ي دليل قاطع  ،  هر دو اين  

  تحقـق مـصالح مـشروع و گـسترش اخـالق     ي بـرا  -يا غيرمسلمان 
  .پسنديده و نيكوست

 زيـر   يمـشاركت سياسـ   « گويند  اين است كه مي    اعتراض پنجم 
ـ گيرد و مـسلمانان حـق ندار        يپرچم الئيسم صورت م    د جـز زيـر    ن

 . اين گزاره هم درست نيـست ». داشته باشند  يپرچم اسالم، مشاركت  
 خـود را بـر اسـاس     ي سياس يها و نهادها   ، سازمان ي غرب يكشورها

                                                
:  در کتابطلحة بن عبداهللا بن عوف به نقل از "السنن الکبري"در را    آن البیهقی .1

 " والنهايـة  ةالبداي"ابن کثیر نیز در     .  روایت کرده است   "قسم الفئ و الغنيمة   "
. اسناد آن صحیح است   : گفته است  و   به نقل از الحمیدي نقل کرده       ) 2/315(

 یـاد  "حلف المطیبین"به نام ) 3/121 ("المسند"در را   آناحمدبن حنبل نیز  
السرية "دکتر علی الصالبی در کتاب . صحیح دانسته استرا   آنکرده و اسناد 

بـه نقـل از ابـراهیم العلـی در        ) بیـروت ( الریان   ۀ، مؤسس 56 ۀ صفح "النبويه
 حـدیث را از   آورده و صحیح دانستن این59 صفحه "ةصحيح السرية النبوي  "

 آورده است؛ "الفتح الریانی" و نیز الساعاتی در "المجمع"سوي الهیثمی در 
 در تمامی کتب سیره و تـاریخ ذکـر          "حلف الفضول " و   "حلف المطیبین "

حلف " یادآور شده که مراد از آن همان        "السنن الکبري "شده و البیهقی در     
لی اهللا علیـه و آلـه       صـ ( زیرا حلف المطیبین را پیامبر اکرم        ؛ است "الفضول
در حلـف المطیبـین   را  آنچه ۀدرك نکرد و چه بسا حلف الفضول هم  ) وسلم

 .استآمده بود، تجدید کرده 
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ـ          م برگزيـده   و الئيـس   ياصول دموكراسـ    يانـد و ايـن گـزينش در پ
 ي دينـ يهـا و علمـا   از استبداد شاهان و اسـقف   كه   يتجربيات تلخ 

 كـه امـروزه در آن     يمـسلمانان .  انـد، بـه دسـت آمـده اسـت           داشته
 و حقوق بـشر و حقـوق        ي دين يها  ي از آزاد  ،كشورها اقامت دارند  

هـا و      خود براساس همين اصول برخوردارند و انحـراف        يشهروند
انـد كـه در       مسلمانان پذيرفته . شود  يسد آنها نيز گريبانگيرشان م    مفا

 كنند و در نتيجه بايد تابع همة قوانين برخاسته        ياين كشورها زندگ  
 مـا  ي اينكه با احكـام شـرع   بدون درنظرگرفتن   باشند؛ از اين اصول  

  .استموافق يا مخالف 
 زير پـرچم  ي اين قوانين، حق ايشان در مشاركت سياس   ةاز جمل 

ايـن  از زيـر  را   آنـان  اين مشاركتيحال اگر نف  . ين اصول است  هم
كـشاند، مـسئله مفهـوم     يپرچم اسالم مـ كرد و زير      ميپرچم خارج   

 ايشان به عنـوان شـهروند يـا    ي با بقاي چنين مشاركت  ي نف ي ول ؛بود
 ياسالمغير در جامعة    ي معناست كه مسلمان تن به زندگ      آن  بهمقيم،  

در عـين حـال در خـصوص منـافع و     پـذيرد و      يمـ را     آن دهد و   يم
 بـه  يانديشد و تـوجه   يحقوق خويش و منافع و حقوق ديگران نم       

 ي در محدودة توان خويش و در مـوارد     يحتبردن منكرات   از ميان   
 و ي غيـر منطقـ  يا مـسئله  اين   .كند  ي نم ،كه ديگران مشاركت دارند   

 زيرا همة مسلمانان خواهان حقوق ؛استبي پايه  نامشروع و اصوالً    
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 يهـا زنـدگ    ايـن رژيـم  ة كه زير ساي  ي خويش به عنوان افراد    يفرد
 مـانع از مطالبـة   ،شـود بـه نـام اسـالم     يو چگونه مهستند كنند،   يم

گردنـد؟ و چگونـه     گروهـي از مـسلمانان      حقوق خويش به عنوان     
 اصـالحات ممكـن     ةدهند به نـام اسـالم از مطالبـ          يخود اجازه م   هب

إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما    «: رمايدف  يمقرآن   حال آنكه    ؟كنند  جلوگيري
تطَعتيتـوانم، جـز اصـالح نظـر         يتا آنجا كـه مـ     ) (۸۸ /هود (»اس 
در برابر فساد، فرمـان بـه سـكوت         و چگونه به نام اسالم      ...) ندارم
كننـد و بـراي تغييـر آن          دهند، يـا بـه انكـار زبـاني بـسنده مـي              مي
 يو خداونـد تبـاه    ) (۲۰۵/بقره (»سادواللّه الَ يحب الفَ   «كوشند؟    نمي

  .)دارد يرا دوست نم
 در يمـشاركت سياسـ   «گوينـد     اين است كه مـي     اعتراض ششم 

 بنـابراين  ؛شـود  ي انجـام مـ  - استي كه نظام كافر-يپرتو دموكراس 
 ي، ابتكاري غربي زيرا دموكراس؛هم صحيح نيست    اين ».جايز نيست 

 از حقــوق و ي و پاســدارخودكــامگي از جلــوگيري ي بــرايبــشر
 مردم و قرار دادن قدرت حاكمه زير نظارت مـردم و در             يها  يآزاد

 است كه مانع از انحراف      ي و مستقل  نيرومند ةنظر گرفتن قوة قضايي   
اينها اموري هستند كه اسالم ما را به انجام آنها فراخوانده      . آن گردد 

هـاي   اي، جـز در دوره  است؛ ولي مسلمانان به داليل شـناخته شـده   
 از نظـر    ي و اگر دموكراس   .اند  ر نادر، در اجراي آنها موفق نبوده      بسيا
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  چـرا  ، با اسـتبداد اسـت      ييدر رويارو " حكومت مردم "صاحبان آن   
كنيم و  " حكم خدا " با    ييدر رويارو " حكومت مردم "تبديل به   را    آن

  تحريم نماييم؟را   آنبر اين اساس،
كـشانند،   به انحـراف ب    مستبدانخودكامگان و   اگر حكم خدا را     

 را كـه  يكه امامت نماز كس)  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پيامبر اكرم   
سـاير امـور    فرموده، مسلماً امامت بر ي نفرت دارند، نه  يمردم از و  

ــي  ــم نهــي م ــشان را ه ــد اي ــردم را  .فرماي ــل، حكومــت م   در مقاب
تواننـد در دسـت    هـستند مـي  بند به حكـم خـدا       يپاكه   يمسلمانان
ت به عدالت و تحقق مصالح مردم و منع فـساد،       صور در اين . گيرند
 اسـت كـه   ي مردم مسلمان باشـند طبيعـ  ي وقت.تر است  نزديك يبس

از را  يگزيننـد و كـس   يحكومت خدا را به عنوان شريعت خود برم  
از  آن توانـاتر باشـد؛   يكنند كه بـر اجـرا   يميان مسلمانان انتخاب م 

 را بپذيرنـد و ي  دموكراسـ يهاسـازوكار تواننـد     ين م نا مسلما رو اين
 در مـوارد  ي بـه حكومـت الهـ   يبنـد  ي پايدر مورد اسالم يعن   را    آن
 نيز همچـون  ي غربيمسلمانان كشورها. كار گيرند ه و ثابت، ب يقطع

بنـد   ي پـا يتوانند به چنـين موضـع       ي م ي اسالم يمسلمانان كشورها 
  .باشند

 متضاد با اسـالم  ي سياست، اصلاز دين   يي جدا يالئيسم به معنا  
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 ي واحـد يدين و دولت را در آيين الهـ    يا   دين و سياست     است كه 
كه هدف آن سعادت انسان در دنيـا و آخـرت اسـت، يكجـا گـرد                 

 و ي دينـ يهـا   حل مشكل تعصبي مردم در غرب برايآورد؛ ول  يم
نـد و  د، بـه آن پنـاه آور     دين ي از تحكم علما   يي رها ي و برا  يمذهب
 يمانـدگ    را از عقب    كه آنان  يتوان از آنها خواست تا از الئيسم        ينم

را    آنان  ما يول.  نجات بخشيده، دست شويند    ي فراوان يها  يو بدبخت 
 خـوانيم كـه اگـر    ي فرا مي زندگي براي آيين كاملعنوانبه اسالم به  

 حـل  -ي ديگـر ة البته به شـيو -پذيرفتند، همة آن مشكالت را   را    آن
  .كند يم

 يمكن بـرا  زيرا راه حل م؛ با الئيسم در اروپا نداريم  يما مخالفت 
 جـايگزين تحكّـم   ،رود و در واقـع  يشمار م ه اروپا ب مردممشكالت  

كه در    آنچنان ؛نه جانشين اسالم  است،  روحانيون كليسا در سياست     
برخاسته از الئيسم   نتايج   ما با    .شود  ي ما مطرح م   ي اسالم يكشورها

كه عدالت ميان همـة اديـان را       به عنوان عاملي     ي غرب يدر كشورها 
 مـا را از فراخوانـدن بـه    آيـيم و ايـن امـر     ، كنار ميدبخش  يتحقق م 

 و پاسدار وحدت انسان و جامعه  ياسالم به عنوان آيين كامل زندگ     
، بـاز  ي و فطـرت بـشر  يارچوب هدايت اله هو دين و دولت در چ     

از مقاومـت در  كشورهاي اسالمي را كه مسلمانان   همچنان ؛دارد  ينم
سـازد؛   ولت را از اسالم دور مي     الئيسم، د . دارد  باز نمي برابر الئيسم   
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و مـشكل  نمايـد    ولي اسالم، دين و دولت را بـه هـم نزديـك مـي     
 حـل  ي ديگـر ة و حكومت روحانيون را بـه شـيو      ي دين يها  تعصب

  .كند يم
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   جامعة اروپاييدرآميختن با

ــسياراي  كلمــه »در آميخــتن« ــه ب ــاياســت ك ــا در  يي از اروپ ه
بـه  شـوند،     ي كه در كشورشان مستقر م     يا  گانهخصوص مهاجران بي  

سـبك  در  منظـور ايـشان ذوب شـدن ايـن بيگانگـان             .برند  كار مي 
ها و عـادات       در و پيكر، حقوق بشر و عرف       ي ب يها  ي، آزاد يزندگ

  .كنند ي مي است كه در آن زندگيا مردم در جامعه
اروپا، از آغاز   در  ن مهاجر   نا از مسلما  ينيست كه بسيار    يترديد

 از دهـة هفتـاد      ي ول ؛ قرار گرفتند  ين بيستم در معرض چنين ذوب     قر
 از آن زمـان     چون ؛قرن گذشته تا كنون، اوضاع دگرگون شده است       

 جهان را فرا گرفت و مـسلمانان  ي سرتاسر كشورها يخيزش اسالم 
 را در برابـر شـعار       »، ذوب شدن نه   يآردر آميختن   «در اروپا شعار    

 آنان در حد ذوب شـدن در  يختندرآم ي كه در پيي اروپايها  دولت
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 يـي  از شـعار انزوا    ي عمل ي و نيز انتقال   .، سردادند جوامع خود بودند  
بودند، صورت گرفت؛ به     درپيش گرفته    ي مسلمانان افراط  يكه برخ 

 نـسبت بـه جوامـع       يمـشاركت و گـشودگ    "اكنون شعار   طوري كه   
  :پردازم ي زير مةدر اين فصل به دو مسئل .دهند يرا سر م" يياروپا

  »در آمیختن«هاي شرعی  پایه:  نخستۀمسئل
   مسلمانان با غیرمسلمانانی دوست ـالف

 از مسلمانان از اينكه ممكن است در قلب يك مسلمان           يبسيار
زده   و عشق نسبت به غيرمـسلمانان باشـد، شـگفت        يهرگونه دوست 

 سترگ ما چنين مسلّم گشته كه روابـط  ي در ميراث تاريخ  .شوند  يم
 پايـة چنـين   . جز بر اسـاس كينـه و نفـرت نيـست    مسلمان با كافر، 

 است كـه مـضمون زيـر را    ي از متون مشهور ي بسيار ييها  برداشت
 خـدا منـع كنـد و در راه          يو برا بپردازد   خدا   يهر كس برا  «: دارند

خدا دوست بدارد و در راه خـدا نفـرت ورزد، ايمـانش را تكميـل         
سرشـار از    كـه    ي از تـاريخ   ي طـوالن  يها  دوره لذا در    ١».كرده است 

ها برانگيخته شده، آنها      ي آن كينه و نفرت و دشمن      يجنگ بوده و ط   
 از متون روشـن     ي بسيار ، ديگر ي از سو  .ندا  هرا مورد تأكيد قرار داد    

                                                
 »صـفة القيامـة  « و ترمذي در کتـاب  »السنه«داوود در کتاب ابو این حدیث را   -1

 .گوید این حدیث، حسن است آورده و می
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نـد و چنـان     ا  ه از نظرها دور داشـت     ،عكس اين مضمون  را در جهت    
  .اند اند كه تقريباً ناديده گرفته شده به آنها داده  ييحالت استثنا

 را كه به امكان وجـود  يبينم متون ي خود را ناگزير م  ن روي از اي 
 مطـرح  ،دارنـد اشـاره   و عاطفه ميان مسلمان و غيرمـسلمان   يدوست
  .كنم

هاأَنتم أُوالء تحبونهم والَ يحبونكُم      «فرمايد  يخداوند متعال م  : يكم
واْ آمنا وإِذَا خلَواْ عـضواْ علَـيكُم        وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم قَالُ     

آل  (»اَألناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ اللّه عليم بِـذَات الـصدورِ            
داريـد    يايـن شـماييد كـه آنـان را دوسـت مـ            ! هان) (۱۱۹ /عمران

ن داريـد  دارند و شما به تمام كتاب ايما      ي شما را دوست نم    ]وآنان[
مـا ايمـان   : گوينـد  يرو شوند، م ه؛ و چون با شما روب  ]آنان ندارند و[

 سرانگشتان را از خشم بـر شـما         ،ايم و چون به خلوت روند       آورده
ها   بگو به خشم خود بميريد، خداوند به انديشه.گزند ي م]به دندان[

 گـروه مـورد نظـر در ايـن آيـه،            ،به نظر بيـشتر مفـسران     .) داناست
 در تفـسير  يطبـر .  از ايشان منافقان هستندي به نظر برخ  يهوديان و 
 يدارد و با او مهربـان       يمؤمن، منافق را دوست م    «د  نويس ياين آيه م  

اش را     اگر منافق تـوان مـؤمن را داشـته باشـد، ريـشه             ي ول ؛كند  يم
  ١».كند يم

                                                
 .آیه در تفسیر این "طبري"نگاه کنید به تفسیر  -1
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آيـا  «: نويـسد   يو استاد محمد رشيد رضا در تفسير همين آيه مـ          
پيشه و    سبت به آن يهوديان مكّار و خيانت       مؤمنان ن  يعشق و دوست  

ست  نيـ ترين دليل بـرآن   يخود بهترين و قو     ،اقرار قرآن به اين امر    
 و پـس از     ١»عـشق و رحمـت و تـسامح اسـت؟         كه اين دين، دين     

نتيجـة اينهـا    «: نويـسد   مـي ، استاد محمد رشيد رضا      يسخنان مفصّل 
ويش و   بـه ايمـان صـحيح خـ        يبنـد   يهمه اينكه انسان به ميزان پا     

 به حق و صواب، برخوردار از تساهل و محبت و رحمـت            ينزديك
و چـرا چنـين نباشـد؟       نسبت به برادران خويش است       يو مهرورز 

ايـن  ! هـان «: گويـد  يحال آنكه خداوند خود به بهتـرين مؤمنـان مـ    
ـ     يشماييد كه آنان را دوسـت مـ         آنـان شـما را دوسـت       يداريـد ول

 دين اند مدعي است كه ير كساناين بهترين دليل در براب    » .دارند  ينم
  ٢...دهد يما، ما را به كينه و نفرت نسبت به مخالفان سوق م

 بـا مـسلمان   ي هرگز نبايد چنين برداشـت كنـيم كـه دوسـت      يول
دو   ميـان ايـن    يتفـاوت بزرگـ   .  با غيرمسلمان است   يهمچون دوست 

 كه به خـدا و رسـول دارد و      ي مسلمان را به دليل ايمان     .وجود دارد 
 اگـر او را  ي حتـ -اش به اعتقادات پاك و درسـت  يبند يل پابه دلي 

                                                
 . در تفسیر این آیه"المنار"نگاه کنید به تفسیر  -1
 .همان -2



رآمیختن با جامعۀ اروپایید: فصل چهارم  139 

 - برقـرار نباشـد  ي و مـصلحت يخويـش  او  و ميان تـو و ينديده باش 
 كـه  يدار ي دوسـت مـ  يي خـدا ي زيرا تو او را برا ي؛دار  يدوست م 

 اگر ميان تو يشما را با ريسمان ايمان به يكديگر متصل كرده و حت      
  .رود يدل تو هرگز از بين نم محبت او در پيش آيد، يو او اختالف

 يتـان بـا او بـه داليـل ديگـر      ي در مورد غيرمسلمان، دوست    يول
 باشـد و شـما صـداقت او را دوسـت          ياست؛ چه بسا فـرد صـادق      

ر هـ  داريـد و بـه      ياش را دوست م     يداريد، وفادار باشد و وفادار      يم
و شـما   تواند ميـان      ي اين احساسات م   .حال هدايت او را خواهانيد    

 يباشـد و البتـه بـا عـشق و دوسـت           وجـود داشـته     سلمان  ميك غير 
و مسلمان با يكديگر مطرح است  كه تنها در پيوند دييخاطر خدا هب

 حـال آنكـه     ؛ اسـت، تفـاوت دارد     ي از هر مـصلحت ديگـر      و جدا 
   . باشديحتماً بايد در ارتباط با داليل ديگر  با كافريدوست

 اهللا يصـل ( مشرك بدر اين حديث پيـامبر خـدا   اسيراندر مورد  
اگر المطعم بن عدي زنده بود و       «: آمده كه فرمود  ) عليه و آله وسلم   

ازمن درخواسـت  را   آنانو[گفت  يدربارة اين اسيران با من سخن م   
 ي بـر وفـادار    يخود دليل اين   ١.»سپردم  ي م ي، ايشان را به و    ]كرد  يم

 -ينسبت به مطعم بن عد    )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(رسول خدا   

                                                
 من يما من النبی علی االسار"این روایت را البخاري در ابواب الخمس، باب  -1

 . آورده است"غیران خمیس
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 بود كـه او در حمايـت از         يهم نقش  دليل آن  . است - بود كه مشرك 
و نيـز در پـاره كـردن عهدنامـة       " طائف"بازگشت از    نگامه پيامبر به 

عليـه  ( پيـامبر خـدا   ياين احـساس از سـو  . تحريم بر عهده داشت   
 ي فطـر ي دوست ينسبت به المطعم دربرگيرندة نوع    )  والسالم ةالصال

 ي بـه دوسـت  يو ربط شهامت و شجاعت است      يها  نسبت به ارزش  
  . ندارديعقيدت

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم       «فرمايد    ي متعال م  خداوند: دوم
أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَـومٍ             

سـت كـه از خودتـان    ا  او ايـن  يها  شانهو از ن  ) (۲۱ /روم( »يتفَكَّرونَ
 برايتان آفريد تا در كنار آنان آرامـش يابيـد و ميـان شـما          يهمسران
 است  ييها  گمان در اين نشانه     ي ب ؛ پايدار و مهر پديد آورد     يدلبستگ

 مـرد مـسلمان همـسرش را        ،بنابراين.) انديشند  ي كه م  ي گروه يبرا
داونـد متعـال    و خ. اگر از اهـل كتـاب باشـد    ي حت ؛دارد  يدوست م 

شـود كـه او را    ي مگر م . آفريده ياست كه اين محبت را در قلب و       
شـود ازدواج مـرد       يكـه مگـر مـ     اسـت      آن  كند؟ منظورم  ياز آن نه  

مسلمان با زن اهل كتاب مباح شمرده شود و سپس از مرد مسلمان             
 نورزد و دوستش نداشته باشـد؟ ايـن         يخواسته شود تا با او دوست     

اش جايز نبود، خداوند عزوجـل        ياگر دوست  ؛ چون  نيست يپذيرفتن
  .فرمود ي مياو را از ازدواج با زن غيرمسلمان نه
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قُلْ إِن كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم         «گويد  يخداوند متعال م  : سوم
وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجـارةٌ تخـشونَ         

كَس           هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهاد
) ۲۴ /توبـه  (»فَتربصواْ حتى يأْتي اللّه بِأَمرِه واللّه الَ يهدي الْقَوم الْفَاسـقِ      

ــسران  ( ــان و هم ــدانتان و برادرانت ــدرانتان و فرزن ــر پ تان و بگــو اگ
 كه از كساد  تجارتيايد و     كه به دست آورده     ييها  ييدودمانتان و دارا  

پـسنديد، از خداونـد و پيـامبرش و     يكه م ييها آن بيم داريد و خانه    
 پـس چـشم بـه راه    ،تر است يداشتن جهاد در راه او نزد شما دوست  

 آورد و خداونـد     ]در ميـان  [ خـود را     ]عذاب[باشيد تا خداوند امر     
 در تفـسير ايـن آيـه       قرطبـي .) كنـد   ي نم ييانان را راهنما  گروه نافرم 

 نسبت به خـدا     ي بر وجوب عشق و دوست     ياين آيه دليل  «: گويد  يم
 در مورد آن نيست و اينكه بر يو رسول است كه ميان امت، اختالف 

 معناست كه عشق به خـدا و        آن  به و اين    ١ ». مقدم است  يهر محبوب 
.  بر آنها مقدم استي ول؛نيست يدوستديگر  انواع   ةرسول، لغوكنند 

 و ي و همـسر ي و بـرادر   ي و پيـامبر   يدر اين آيـه بـه پيونـد پـدر         
 و پيونـد سـكونت    ي و تجـار   يو منافع مال  ) ي مل -يقوم (يا  عشيره

) تر است ي شما دوست داشتنيبرا" ( اليكمحباَ"اشاره شده و واژة  
                                                

 .تفسیر القرطبی از این آیه: نگاه کنید به -1
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 يسـت خداوند متعال منكر اين روابط و عشق و دو   . كار رفته است   هب
 و  ي خوش ندارد كه ايـن دوسـت       ي ول ؛شود  ي از آنها نم   ي ناش يفطر

 ما نسبت به خدا و پيامبرش يعشق و عالقه، بيش از عشق و دوست      
تـر باشـد و       بزرگ ي ديگر ي خداوند از هر دوست    ي بايد دوست  .باشد

 بـه   يبنـد   يدر صورت تعارض، مسلمان بايد عشق بـه خـدا و پـا            
ـ ؛ ديگر ترجيح دهديها ياحكام شريعت را بر مقتضيات دوست     ي ول

 اهللا عليـه  يصل( با عشق به خدا و رسول خدا         ي كه تعارض  تا زماني 
توان زنـدگي كـرد و عـشق بـه ايـن              ، مي نداشته باشد ) و آله وسلم  

  .عناصر را در دل پروراند
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيـومِ        «گويد  يخداوند متعال م  : چهارم

يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانوا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو              الْآخرِ  
  مهتريشع أَو مهانورا كـه بـه خداونـد و         يگروهـ ) (۲۲ /همجادل(» إِخ 

 كـه   ي با كـسان   اند چنين نخواهي يافت كه       ايمان آورده  روز واپسين 
؛ هر چند كـه     كنند يد، دوست با خداوند و پيامبرش مخالفت ورزيدن     

نتيجـه  ...) آنان پدران يا فرزندان يا برادران يـا خويشانـشان باشـند           
 كـرده،   ي كه خداونـد در ايـن آيـه از آن نهـ            ي و مودتي  آنكه دوست 

 است كه كفر و مقابله با خدا و رسول و مبـارزه بـا               ينسبت به كس  
 غيـر  ، اگـر انـسان كـافر   ي ول ؛اسالم و مسلمانان را پيشه كرده باشد      
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 يها  صفات نيكو و ارزشيو از برخ محارب با خدا و رسول باشد 
ها را در  كه اين صفات يا ارزشاست    واال هم برخوردار باشد، بهتر    

 ي فطرت پاك اوست و به لحـاظ شـرع  ة زيرا بازماند  ؛ ارج نهيم  يو
 يوقتـ )  اهللا عليه و آله وسـلم      يصل( پيامبر اكرم    .پذيرفته شده است  

گويـد، ايـن      ي را باز م   ١»ت التمم مكارم االخالق   بعث«جملة معروف   
وي آنهـا نـزد   زيـرا  شمارد   يها را به عنوان رسالت خود بر م         ارزش

  . تمام و كمال وجود دارندطور به
» ...ال تجد قومـاً يؤمنـون    «ة آورده كه آي   2 در تفسير خود   يشوكان

 ةوارد شـد كـه پـدرش در غـزو      بن الجراحة عبيد يدربارة اب زماني  
آيـه در سـال فـتح     يادآور شده كه اين   ٣قرطبي و   . قتل رسيد  بدر به 

 مكـه را  يكه اهال نازل شد    بلتعة يدر مورد حاطب بن اب    مكه زماني   
 و در سبب نزول     .داد قرار  ايشان   يدر جريان حركت پيامبر به سو     

 كه فرزندش عبداهللا را به يآيه يا در تفسير آن به موضع ابوبكر زمان   
اش  يـي  كـه دا يبه موضع عمربن الخطاب زمـان     يا   ،مبارزه فراخواند 

 و حمـزه    ي و موضع حضرت عل    ،العاص بن هشام را به قتل رساند      
را به قتل رساندند، اشاره كرده      " الوليد"و  " هشيب"و  " هعقب" كه   يزمان

                                                
 .از الحاکم، "لمرسلینتواریخ المتقدمین من االنبیاء و ا« کتاب :نگاه کنید به -1
 .لبی، مصرح، چاپ البابی ال5/194) شوکانی ("فتح القدیر"تفسیر  -2
 .ة، چاپ دارالکتاب العربی، القاهر)17/307 ("الجامع الحکام القرآن" -3
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 شـده   ي نه يهمة اين مواضع، تأكيد دارند كه مودت و دوست        . است
ر را توأم با جنـگ   است كه كف  ي مورد بحث، مربوط به كسان     ةدر آي 
  .اند كرده

شود كه مـا دو نـوع عـشق و     ي آنچه گفته شد روشن م ياز تمام 
  .ي عقيدتي و دوستي فطريدوست:  داريميدوست

خداونـد  .  شـهوت اسـت  ي از پيامـدها  ي فطـر  یعشق و دوست  
زين للناسِ حب الـشهوات مـن النـساء والْبـنِني           «: فرمايد  يمتعال م 

ناطريِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة واَألنعامِ والْحرث         والْقَ
) ۱۴ /آل عمـران   (»ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حـسن الْمـآبِ         

از زر   فـراوان    يها  ييدارا و   فرزنداناز زنان و   ،ها  خواستني يدوست(
 بـراى مـردم     ان و كـشتزار    چارپايـان  دار و   نشان يها يم و اسب  و س 
و نكو باشد  مي اين جهان ي زندگ ة يافته است؛ اينها سرماي    يگآراست
 اهللا عليـه و     يصـل (و رسول خدا    .) خداوند است ، تنها نزد    يفرجام

 شما، عطر و زنان را بـسيار دوسـت      ياز دنيا «فرمايد    يم) آله وسلم 
  اين نـوع ة درباري و امام غزال  ١».من است دارم و نماز نور چشم        يم

 و خواسـتة    ي بـه خـو    يدوسـت «: گويـد   يم) ي فطر يدوست (يدوست
گنجانـد   ي كه به خدا باور ندارد، در ذهن م      يرا كس  نفس است و آن   

 باشـد، ناپـسند و اگـر چنـين     يو چنانچه در پيوند با هدف ناپسند     

                                                
 "االوسط" و الطبرانی در "السنن"این حدیث را ترمذي و احمد و بیهقی در       -1

 .اند آورده
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 ١».نيستپسنديده يا نكوهيده ) به خودي خود(نباشد، مباح است و 
 گـاه  .جز از اين نـوع نيـست  هم  و عشق ما با غيرمسلمانان   يدوست

 ي يـا اخـالق و     يي را به خـاطر زيبـا      يممكن است زن غير مسلمان    
 ناپـسند و نكوهيـده     ي ول ؛ است ي اين امر فطر   .يدوست داشته باش  

دن يا اختالط حرام يا زنا      كر چون خلوت    ي اگر با امر حرام    .نيست
 چـون ازدواج، تـوأم   ي اگر با هدف مباحو، حرام است  همراه گردد 

 را بـه    ي نيز ممكن اسـت غيرمـسلمان      يگاه.  مباح خواهد بود   گردد
 كـه   ي يـا مـصلحت    ي يا خويـشاوند   يدليل حسن اخالق يا خردمند    

 كه ميان شما وجود دارد يا جـز      يدهد يا الفت    يهم پيوند م   هشما را ب  
يزد، ايـن    بـا آن در نيـام      ي حال اگر امر ناپـسند     ؛آن، دوست بداريد  

ـ          از ايـن رو   .  مباح است  يدوست آن  - ي عبـداهللا بـن عبـداهللا بـن اب
 پـدرش را بـه رغـم اينكـه منـافق بـود دوسـت           -  شايسته يصحاب

كرد و پيامبر خدا نيز او را فرمان        ي هدايتش را م   يداشت و آرزو    يم
ـ  ؛ كنـد  يرفتـار   داد كه با پدرش به رغم منافق بودن، خوش          يم  ي ول

داشت كه عليه مسلمانان،  ياو را بر آن نم ياين عشق و محبت فطر    
اش   ي عـشق و دوسـت     ،جانب پدرش را بگيرد كـه اگـر چنـين بـود           

 المـصطلق  يكـه پـس از غـزوة بنـ        او آنچنان  يول. گرديد  يناپسند م 
  . داد، اسالم را بر پدر ترجيح داديرو

 عشق به خدا و به رسـول خـدا و در راه خـدا و          یعشق عقیدت 
 از اعتقـادات يـك   يرات ايمان و بخـش  خداست و خود از ثم يبرا

 زيـرا از وظـايف   ؛ داردين بستگآ ه بيمسلمان است و تكليف شرع 
                                                

 ).ة يف الدنياونی االخوة يف اهللا و متييزها عن االخمع(، "احیاء علوم الدین" -1
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 اگـر ميـان   ي حت ؛مسلمان است كه برادر مسلمانش را دوست بدارد       
 وجـود   -ي جز مسلمان  -يا   يا مصلحت و رابطه    يايشان خويشاوند 

  او را به صرف اينكه مسلمان است بايد دوست داشته     ؛نداشته باشد 
 از  فرمايد  مي ) اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پيامبر خدا   و  ر  ازاين. باشد

 خـدا   ي رضـا  ي را جز برا   ي هر چيز  يآدم«كه  است  حالوت ايمان   
ـ  ي و از هفت نفر كسان١».دوست نداشته باشد   ميـان آورده   ه سـخن ب

گيـرد و از جملـه دو نفـر     يدر زير ساية خـود مـ  را   آنانكه خداوند 
 خدا  خاطر  بهيگر را دوست داشته باشند و        خدا همد  ي كه برا  يمرد
وارد « و فرمـوده اسـت      ٢».هم نزديك يا از يكـديگر جـدا شـوند          هب

 مگـر  ،آوريد ي مگر آنكه ايمان بياوريد و ايمان نم،شويد  يبهشت نم 
 و از ايـن دسـت احاديـث         ٣».آنكه همديگر را دوست داشته باشيد     

  .فراوان وجود دارد
  "دارحرب" نه ؛ است"دارعهد"ی کنونياروپا ـ ب

در ميـراث   نهادينه شده    ي شرع يها جمله يابتدا به توضيح برخ   
سـپس ايـن    خاصـي داشـت؛       شرايط   يپردازيم كه زمان    ي م ياسالم

ـ  .شرايط دچار تغيير شـد      از مـسلمانان    ي بـه رغـم آن، بـسيار       ي ول
ــ ؛ گيرنــد يكــار مــ ههمچنــان در همــان مفهــوم نخــستين، آنهــا را ب

اصـل در   «و نيز   » . هستند یافران، حرب همۀ ک  «هايي از قبيل      جمله
                                                

 .را آورده است  آن» االیمانةحالو«البخاري در کتاب االیمان، باب  -1
 .آورده است» من جلس فی المسجد ینتظر« باب مةمااجلماعة و اإلالبخاري در کتاب  -2
 .را آورده است مسلم در کتاب االیمان، آن -3
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 خطـر چنـين     .»روابط میان مـسلمانان و دیگـران، جنـگ اسـت          
 آنها به عنوان اصول ثابت و ناوابسته به شـرايط   ي در تلق  ييها جمله
معناست كه جـان و  آن  ي بدانيم، به  كافر را حرب   ي وقت . است يا  ويژه

؛ د كنـيم  برخـور ي بـا و يجنگ مال او را مباح دانسته و طبق احكام      
و فريفتن او را روا داريم و نسبت به او كينـه  به او دروغ گفتن  مثالً  

برنـد و تكـرار    يكار مـ  هها را ب جمله كه اين   ييفقها. و نفرت ورزيم  
 يك دوره بـه پايـان       ي ط ي اتفاق نظر دارند كه حالت جنگ      ،كنند  يم
 در  يآمـده و تـأثير     ها در تاريخ به ندرت پـيش        رسد و اين دوره     يم

ـ  .ها نداشـته اسـت       جملهرد اين   كارب  ي امـروزه همـة كـشورها      ي ول
 كـه  - جهان در منشور سازمان ملل متحد     يبا تمام كشورها  ي  اسالم
 يكجا -ها و كشورهاست    آميز همة خلق     مسالمت ي بر همزيست  يمبتن

 شـده   يي ميان كشورها تبديل به اسـتثنا      ياند و حالت جنگ     گردآمده
تـوان   ي ديگـر نمـ    بنابراين ؛شود ممكن است مطرح     يكه هر از گاه   

 امـروزه بيـشتر كـافران در شـمار          . هـستند  يگفت همة كافران حرب   
 و هرگز درست نيست كه در روابط ميان مـسلمانان و         اند  پيمانان  هم

 يبند يبا پادر صورتي كه     ؛ كنيم ي را جنگ تلق   ، اصل   غيرمسلمانان
را بـه امـضا       آن ي اسـالم  يبه منشور ملل متحد كـه همـة كـشورها         

اند، صلح به عنوان يك اصل در روابط كشورها مطرح شـده    دهرسان
  .است
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   هستند؟ی آیا همۀ کافران حرب-ج

 مگر آنكه خـود يـا كـشور متبـوعش           ؛ نيست ي حرب يهيچ كافر 
عليه مسلمانان اعالن جنگ دهد يـا مـسلمانان عليـه او يـا كـشور                 

، اعالن جنگ نماينـد و تنهـا در ايـن         يمتبوعش بنابه داليل مشروع   
  . انطباق داديتوان احكام جنگ را بر و يمصورت 
 صورت  ي هيچ اعالن جنگ   - گفتيم پيشينكه در بند      آنچنان -اگر

از  و مـراد فقهـا    باشد ی ممکن است حرب يهر کافر نگرفته باشد،   
 زيـرا ايـن احتمـال در آن         ؛ است نيز همين اسـت     ياينكه كافر حرب  

نـسبت بـه   ند مجبور بود بيشترين امكان را داشته و مسلمانان    ،زمان
پذيرد و   پاياني بودن آنها با پيمانيكافران هشيار باشند تا اينكه حرب

  .گردند" احكام عهد"بند  ي مسلمانان پا،در نتيجه
 ؛ بسته شـود   ي فرد ين، پيمان ناممكن است ميان كافران و مسلما     

  ممكــن اســت . بنــد باشــند يصــورت آنهــا بايــد بــه آن پـا  در ايـن 
ــان ــافر و يــــك يپيمــ ــك كــ ــان يــ ــالك ميــ ــشور اســ    ي كــ
  شــهروندان مــسلمان آن  نيــز صــورت   در ايــن؛ گــرددمنعقــد

ــا  ــه آن پ ــد ب ــد باشــند يكــشور باي ــن پيمــان .بن ــة اي ــا،   از جمل   ه
ــان ذمــ  ــتپيم ــان  ه اس ــه پيم ــديك ــتي اب ــان   اس ــان ام   و پيم

ــه  ( ــان نامـ ــي) امـ ــد  مـ ــب آن  باشـ ــه موجـ ــه بـ ــافران،كـ    كـ
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  .است ي موقتي پيمان، پيمان امان.شوند ي وارد داراالسالم م
 منعقـد  ي مسلمان و يك كشور كافر پيمـان    ميان فرد  ممكن است 

مـثالً در   . بنـد باشـد     يصورت مسلمان بايـد بـرآن پـا         در اين  .گردد
 يا امروزه بـا  ،شد يم" دارالكفر" تجارت وارد ي براي مسلمان ،گذشته
 ممكن است ميان يـك كـشور   .شود مي ويزا وارد كشور آنها      گرفتن
بنـد   ي بسته شود كه بايد به آن پـا  يپيمان و يك كشور كافر      ياسالم
 و منـشور سـازمان ملـل كـه     ،در قديم" هصلح حديبي " همچون   ؛بود

 بـر  ياند و تأكيد را به امضا رسانده  آني اسالميامروز همة كشورها  
. آميـز اسـت      مـسالمت  يها در همزيـست     همة خلق  يبند  يتعهد و پا  
؛ ن خـود باشـند    بند عهد و پيمـا      يپيش از ديگران پا   بايد  مسلمانان  

 »أَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مـسؤوالً       «فرمايد  يخداوند متعال م  چون  
.) به پيمان وفا كنيد كه پيمان مورد پرسش خواهد بود      ) (۳۴ /اسراء(

 بـودن كفّـار معاصـر بـا      يحربكه گردد  يطور قطع مشخص م   هبلذا  
  . شده استيفمنشور سازمان ملل متحد در اصل منت] يامضا[

   نه کفر؛ استی علت جنگ دشمن ـد

دهد   ي كه به مسلمانان اجازه م     يجهاد دربارة علت  مبحث  فقها در   
 آنهـا در ميـان   بيـشتر  .انـد  به جنگ با دشمنان بپردازند، بحث كـرده  

 نـه  ، كـه علـت جنـگ   براين باورند ي و حنبلي و حنف  ي مالك يفقها

  شهروندان مسلمان در اروپا  150

 حـال آنكـه   ١.هاست و تجاوز آن   ي و دشمن  ي بلكه درگير  ،كفر ايشان 
گويد علت جنـگ و   ي از دو نظر خود در اين باره مي در يك  يشافع
 جمهور فقها در اين مـسئله كـه مـستند         ي، كفر است؛ و رأ    يدرگير

  : ارجحيت دارد، استبه داليل زير
 تأكيـد دارنـد كـه علـت جنـگ      راحتص  به ي بسيار يآيات قرآن 

واْ في سبِيلِ اللّه الَّذين   وقَاتلُ« آنهاست   يمسلمانان با ديگران، تجاوزگر   
       يندتعالْم بحالَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعالَ تو كُملُونقَاتو در راه   ) (۱۹۰/بقـره (»ي

  امـا تجـاوز   ،كننـد جنـگ كنيـد    يخداوند با آنان كه با شما جنگ م       
ـ   «.) نكنيد كه خداوند تجاوزكاران را دوست نـدارد        ملُونَ قَوقَاتا أَالَ ت

  ةرلَ مأَو وكُمؤدم بهولِ وساجِ الررواْ بِإِخمهو مهانمكَثُواْ أَي۱۳/توبـه  (»ن (
 خود را شكـستند و بـه   يها كنيد كه پيمان ي جنگ نميآيا با گروه (

 بار جنگ با شـما را آغـاز        ينبيرون راندن پيامبر دل نهادند و نخست      
  )۳۶ /توبـه ( »كني كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّـةً     وقَاتلُواْ الْمشرِ « )كردنـد؟ 

                                                
 ۀ صـفح "آثار الحرب فی الفقه االسالمی"ر کتاب خود    الزحیلی د  وهبةدکتر   -1

را بـه مراجـع     به بعد، چاپ دارالفکر دمشق، این مطلب را نقل کرده و آن    89
، "فتح الغفـار شـرح تنـویر االبـصار        "،  "القدیر  فتح": زیر حواله داده است   

همچنـین  ). تيميـة ابن   (" القتال رسالة"،  " المجتهد بداية"،"الکبرياملدونة  "
 "الجهـاد فـی االسـالم     "حمد سعید رمضان البوطی در کتاب خـود         دکتر م 
ابـن   ("المغنـی "را بـه نقـل از        کر در دمشق نیز آن    ف چاپ دارال  ،94صفحه  

 و "شرح الصغیر علی اقرب المسالک"و ) ابن همام ("فتح القدیر"و  ) هقدام
 . نقل کرده است"مغنی المحتاج"
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 با شـما جنـگ   ي چنان كه آنان همگ  ؛ با مشركان بجنگيد   يو همگ  (
لَا ينهاكُم اللَّـه    «.)  و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است       .كنند  يم

 من ديارِكُم أَن تبـروهم      عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم       
     نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتخداوند شما را   ) (۸ /ممتحنه (»و

 با آنان كه با شـما در كـار ديـن جنـگ     ي ورزيدن و دادگر   ياز نيك 
دارد؛   يانـد، بـازنم     هايتـان بيـرون نرانـده       اند و شما را از خانه       نكرده

بيشتر محققان اتفـاق    .) دارد  ياوند دادگران را دوست م    گمان خد   يب
هستند و منـسوخ    " محكمه" آيات   ينظر دارند كه اين آيات، جملگ     

  .اند نشده
 ند بـسياري   ا  وجود دارد كه توصيه كرده     ياحاديث صحيح فراوان  

 يـا تـوان    اقدام به جنگ نكـرده از كفار نبايد كشته شوند؛ زيرا آنان        
 قتل زنـان    عدمهستند كه به     ي آنها احاديث  ة از جمل  .جنگيدن ندارند 

. ننـد ك اند؛ چون ايشان در جنگ شركت نمـي  و كودكان توصيه كرده  
 ابن ماجه و ديگران مطرح ، ابوداود، مسلم،ياين معنا در نظر البخار

هـستند و   " عسيف"ل به عدم كشتن     ئشده و ابوداود و ابن ماجه، قا      
مـزدور يـا    " عـسيف  "١. هر دو روايت را صحيح دانسته است       ألباني

                                                
، شـماره  "سنن ابن ماجـه   صحیح  "و  2324، شماره   "صحیح سنن ابوداوود  " -1

2294. 
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 ؛شـود  يل نامرتبط به جنگ، به كار گرفته مئ است كه در مسا ياجير
 ي كارگران خيابان  ،ها  يچ   نظافت ،ها  كارگران كارگاه  ،كشاورزانمانند  

" سنن ابوداود "در    .ها  پرستاران و كاركنان بيمارستان    ،و نيز پزشكان  
به اين دليل كـه  و . نيز آمده كه فرد سالخورده را نبايد به قتل رساند 

 و نه كفر اسـت، ابـوبكر بـه لـشكريان       يعلت جنگ، ستيز و دشمن    
 يهـا زنـدان    كه خـود را در صـومعه       يخود فرمان داد متعرض كسان    

 ٢ي بيهقـ  1.را نكـشند  اند، نشوند و زنان و كودكان و سالمندان           كرده
آنها تجار مـشركان را    «نيز به نقل ازجابر يادآور شده كه گفته است          

در مـورد   «و به نقل از عمـربن الخطـاب گفتـه اسـت             » .دكشتن  ينم
 مگر آنكه به جنگ بـا  ؛نكشيدرا   آنان بترسيد ويكشاورزان، از خدا  

  ».شما بپردازند
 به صرف كافر بودن جايز بود، اين امر بـا عـدم   ياگر كشتن كس 

ال اكـراه  " حال آنكـه در موضـوع   ؛كرد ياكراه در دين منافات پيدا م     
الَ إِکْرَاه «: فرمايد ي خداوند متعال م .فاق نظر دارند  فقها ات " في الدين 

       نَ الْغَـی م د شْ نَ الرُّ یب د تَّ ی الدینِ قَ در كـار ديـن،     ) (۲۵۶ /بقـره (» ف

                                                
 . آمده است"تاریخ طبري"و در ) 2/7 ("املدونة الكربی"سفارش ابوبکر در  -1
ترك قتل من ال «، کتاب السیر، باب "السنن الکبري"این حدیث را بیهقی در      -2

 . نقل کرده است»قتال فیه من الرهبان و الکبیر و غیر هما
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و ) .، آشـكار اسـت    ي از گمراه  هدايت و كمال  هيچ اكراه نيست كه     
ـ        « فرمـود    )ص(به پيامبرش  ـواْ مكُونـى يتح اسالن كْرِهت أَفَأَنتنِنيمؤ« 

فَمن «)  كه مؤمن باشند؟   يكن  يآيا تو مردم را ناگزير م     ) (۹۹ /يونس(
  كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْيهـر كـه خواهـد ايمـان     ) (۲۹ /الكهف (»ش

ـی دیـنِ    «.) آورد و هر كه خواهد كفر پيشه كنـد   لو م کُ ـم دیـنُ کُ  »لَ
در سـنت   .) مـن اي  برشما و دين من     براي  دين شما   ) (۶ /كافرون(

كه او مشركان   است  آمده  )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل (يپيامبر گرام 
 هـيچ يـك را وادار بـه پـذيرش           ي ول ؛ را به اسارت گرفت    يبسيار

 جـز كفـر،   ي از آنان را به داليل ديگر     يبسا شمار   ياسالم نكرد و ا   
 را آزاد   ي از ايـشان فديـه گرفـت و برخـ          يبه قتل رساند و از برخ     

 از  يگر قتل به صرف كافر بـودن واجـب بـود، نبايـد كـس               و ا  .كرد
  .كرد يايشان را آزاد م

   آنچه در روابط مسلمانان با دیگران اصل است-ـه
را  آيا در رابطة ميان مسلمانان و ديگران، اصل جنگ است؟ ايـن   

 كـه  ي مراد آنهـا از ايـن سـخن، چيـز          يول 1؛گويند  يجمهور فقها م  
بخـواهيم    اگـر  .كننـد، نيـست   ي از مـردم تـصور مـ    يامروزه بـسيار  

                                                
 "جمموعة حبـوث فقهيـة    ":  در کتاب خود   نزیدااین مطلب را دکتر عبدالکریم       -1

آثـار الحـرب فـی الفقـه        ":  و دکتر وهبه الزحیلی در کتاب خود       54صفحه  
 .اند ، نقل کرده113 ۀ، صفح"االسالمی
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دست در زمان فقهاي گذشته، به منظور آنان          براساس زبان متداول    
اصـل در   «: كردنـد   يگونه بيـان مـ     پيدا كنيم بايد بگوييم كه آنها اين      

ــگ و   روابـــط ميـــان مـــسلمانان و غيرمـــسلمانان، احتمـــال جنـ
 كـه بـا توجـه بـه احكـام مربـوط بـه           »ستا ناپذير بودن آن    اجتناب
  . از كافران، اين نكته كامالً روشن استيتن صفت حرببرداش

 از ي و حتـ ي از هر مسلمان بالغ و عـاقل    ي، كافر حرب  براي نمونه 
 كه از نظر مالك و احمد و محمـدبن الحـسن          يا  كودك تمييزدهنده 

  .تواند امان بگيرد ي م1هفت سالش تمام شده باشد
 چـه  ، بدون امـان نامـه وارد داراالسـالم گـردد    يو اگر يك حرب  

 زيـرا   د؛كه بايد كشته شـو    است     آن كنيم  يشود؟ آنچه ما تصور م      يم
اگـر آن فـرد   : گوينـد  ي فقها مي ول. ندارديا  است و امان نامه   يحرب
 چـه   - شنيدن كالم خدا يا به عنوان فرسـتاده        ي بگويد كه برا   يحرب
نامـة    يـا بـا امـان   - همراه داشته باشـد و چـه نداشـته باشـد          يا  نامه

 هم نياورده باشـد، بايـد حـرف او را         يام و دليل    ده وارد ش  يمسلمان
 زيـرا   ؛ نشود ي معترض و  يكند، كس   ي كه م  يي و بنابه ادعا   .باور كرد 

او را امـان     نيـاز داشـته باشـد،    يا  آنكه به امان نامـه      يهمين قصد، ب  
  .دهد يم

ها، بايد او     ي از نظر مالك   ي ول .هاست  يها و حنبل    ياين نظر شافع  
اش وجـود     يي بـر دروغگـو    يا   مگر آنكه قرينه   ؛ برد ي امن يرا به جا  

                                                
 .]بخش هفتم[ ، الجزء السابع»اهل الحرب«، باب "الفقهيه الكويتية املوسوعة" -1
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چـون  بايد خواسـت؛   دليل  يها، از و    يداشته باشد و بنابر نظر حنف     
 هـيچ  ي ول١.پذير است  گونه ادعاها امكان    اين يغالباً آوردن دليل برا   

ـ   به علت اينكه  گويد او را      ييك از فقها نم     بايـد    اسـت  ي كافر حرب
  .شود ي ميق تلي با اينكه از نظر همه، او حرب؛كشت
سـال در   توانـد بـا رضـايت خـود يـا بـا اقامـت يـك         ي م يحرب

، بـا فـرد     ييهـا  در چنين حالـت    ي شود و     تبديل به ذم   ٢داراالسالم
 يشود و احكام جنـگ بـر و     ي طبق اخالق جنگ برخورد نم     يحرب

بر تفـسير مـا از سـخن فقهـا     است   يو اين تأكيد  . گردد  يمنطبق نم 
ميان مـسلمانان و ديگـران، احتمـال        اصل در روابط    «اينكه   بر   يمبن

بنـابر داليـل زيـر، اصـل در روابـط ميـان           به نظر مـا      ».جنگ است 
  :  نه جنگ؛استمسلمانان و ديگران، صلح 

 همـة مـردم   يخداوند متعال فرستادگان و پيامبران خـود را بـرا       
 يمتوهيچ ا ) (۲۴ /فاطر (»وإِن من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير      «: گسيل داشت 

و مأموريت پيـامبران  .)  بوده استيا دهنده نيست مگر ميان آنان بيم    
فَهلْ علَـى الرسـلِ إِالَّ الْـبالغُ    «: را تنها منحصر به ابالغ كرده است     

بِنيبـر عهـدة     )پيـام (و آيا جز رسـاندن آشـكار        ) (۳۵ /النحل( »الْم ،

                                                
 .زء السابع، باب اهل الحرب، الج"الفقهيه الكويتية املوسوعة" -1
 .منبع پیشین -2
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 ةوظيف) وسلم اهللا عليه و آله يصل(و به پيامبر اكرم ) پيامبران است؟ 
هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسولًا منهم يتلُو «. تعليم و تزكيه را نيز افـزود      

علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفـي            
 از يپيـامبر عـرب امـي   ان  اوست كه در مي   ) (۲ /هجمع (»ضلَالٍ مبِنيٍ 

خوانـد وآنهـا را پـاكيزه       ببرايشان آياتش را    تا  خود آنان برانگيخت    
پيش كه  ي به راست.آموزد   يو فرزانگ ) قرآن(گرداند و به آنان كتاب        

 در آن يآنچـه هـيچ خردمنـد   .)  بودنـد  ي آشـكار  ياز آن در گمراه   
ران صلح بهترين وضع در رابطـه بـا كـاف   اين است كه   ترديد ندارد،   

 و ي و تعليمـ ي وظيفة تبليغـ  ،است تا فرستادگان بتوانند در ساية آن      
  . خود را به انجام رساننديا تزكيه

 مـسلمانان تـشريع كـرد و        ي كه خداونـد جهـاد را بـرا        يهنگام
 حمايت مـسلمانان و     يرا برا )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(پيامبرش  

 ،از جنـگ  فرمان داد، پـيش و پـس   آن به يحمايت از دعوت اسالم  
 زيرا اصل، دعـوت بـود و   ؛فراخواند] به خدا و اسالم [مسلمانان را   

  .داد ي اول مسلمانان را تشكيل مةوظيف
 ،اند  را روايت كرده    كه مسلم و ديگران آن     يو در حديث صحيح   

 را بـر  يهرگـاه فرمانـده  )  اهللا عليـه و آلـه وسـلم   يصل(پيامبر خدا  
كـه در صـورت   كـرد   ي بـه او سـفارش مـ   ،گمـارد  يارتش خـود مـ    
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را به اسالم فرابخوان و اگر پاسخ        آنان« با دشمنان مشرك     ييرويارو
 و »... از ايشان بپذير و آنان را بـه حـال خـود واگـذار         ،مثبت گفتند 

را در روز ] عليه الـسالم [ طالب  ي بن اب  يحضرت عل   كه آن  يهنگام
ـ «: خيبر به جنگ با يهوديان اعزام داشـت، بـه او فرمـود              بـه   را  انآن

م فراخوان و آنچه را بايد به عنوان حق خـدا انجـام دهنـد بـا                 اسال
يـك نفـر     خدا سوگند اگـر بـه دسـت تـو          ه ب .ايشان در ميان بگذار   
  ١».كه شتران سرخ رنگ از آن تو باشداست   آنهدايت يابد بهتر از

ايمان به خداونـد و عبـادت او، بـه اجبـار و اكـراه نيـست؛ بـه            
 بهتـر از  ي صـلح، خيلـ  ير فضا  و اقناع است و اين كار د       يفراخوان

خـود   جنگ كـه احـساسات همگـان تحـت تـأثير دفـاع از                يفضا
  .گيرد يشود، صورت م يبرانگيخته م

 صلح يـا جنـگ   ،ياصل در روابط انسان  «در عبارت   " اصل"واژة  
" اساس و بنياد"يا " اهميت بيشتر"يا " يقدرت زمان "يبه معنا» است
 طبق اجماع   -باشد  " يقدرت زمان " ي چنانچه به معنا   . است يچيز
 -داننـد  ي به اسالم را پيش از جنگ واجـب مـ         ي كه فراخوان  ييفقها

 از فقها جنگ با كفّـار را        يصلح است و اگر شمار اندك     اصل همان   
شمارند، آنهـا     ي اگر دعوت اسالم به آنها نرسيده باشد، جايز م         يحت
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 در شـرح  ي االمـام النـوو  ي و حت .اند   مخالفت كرده  يبا احكام شرع  
  .باطل است:  در مورد اين نظر، گفته١"حيح مسلمص"

تر    واجب يتر و حت   باشد، صلح گاه مهم   " تر مهم "يو اگر به معنا   
در اين  . تر است   جنگ مهم  يگاهطور كه       ؛ همان ي است از هر چيز  

 حال چگونه ممكن است ميان فقها ؛ نيستيمورد ميان عقال اختالف  
  اختالف نظر باشد؟

 باشد كه روابـط ميـان مـردم         »س و بنياد  اسا«آن   يو اگر معنا   -
را  زيرا بهتـرين شـرايط   ؛شود، آن نيز صلح است     ي م ي ريز يبرآن پ 

كند و اساس، آشـنايي و شـناخت يكـديگر             ي دعوت فراهم م   يبرا
وجعلْناكُم شـعوبا  «: است كه خداوند متعال به آن فرمان داده اسـت      

ها كـرديم   ها و قبيله و شما را گروه ) (۱۳ /حجرات (»وقَبائلَ لتعارفُوا 
وجود صلح و آرامش، كه ني ا ديگرو دليل   ) تا يكديگر را بازشناسيد   

 است كه فقها به اجماع، به مباح بودن آن با دارالحرب نظر             يتجارت
  .اند داده
 اسـالم در  يجنگ به دو دليل در اسـالم تـشريع شـده و فقهـا        

  :گذشته و حال بر آن اتفاق نظر دارند
  وقَاتلُواْ في سـبِيلِ اللّـه     «:  دفاع از مـسلمانان    ي برا ، نخست دليل

        يندتعالْم بحالَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعالَ تو كُملُونقَاتي ينو ) (۱۹۰/بقـره  (» الَّذ
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رآمیختن با جامعۀ اروپایید: فصل چهارم  159 

كننـد، جنـگ كنيـد امـا      يدر راه خداوند با آنان كه با شما جنگ مـ         
  .)دارد يا دوست نمتجاوز نكنيد كه خداوند تجاوزكاران ر
 انـسان   ي دفـاع از آزاد    ييعندليل دوم، جلوگيري از فتنه است؛       

وقَـاتلُوهم حتـى الَ     «:  خواهد، گزينش كند    تا بتواند ديني را كه مي     
 برجـا   يو با آنان جنگ كنيد تا ديگر آشوب       ) (۳۹ /انفال (»تكُونَ فتنةٌ 

شـد، مـسلمانان نبايـد     كه اگر اين دو علـت نبا       به اين معنا  ...) نماند
كه اسـاس روابـط   است   آن بر يمتوسل به جنگ شوند و اين تأكيد      

   .نه جنگ ؛ استصلح] مسلمانان با غير مسلمانان[
در مورد جواز جنگ با غيرمسلمانان به منظور واداشتن ايشان به  

 فتننپـذير  ايـشان در     ي و حفـظ آزاد    يخضوع در برابر نظام اسالم    
ـ ؛اند  فقها در گذشته و حال داشتهي است كه برخ  يرنظاسالم،    ي ول

ال « اين نظر هستيم زيـرا در تنـاقض بـا اصـل       يما معتقد به نادرست   
شامل عقيده و نظـام هـر دولـت و          اگر  دين  . است» اكراه في الدين  

، به نظر ما اساساً جايز       باشد ينظام اسالم ] پذيرش[اجبارو اكراه به    
 منع اكراه در دين در       از دين است و با     ي زيرا اجبار به بخش    ؛نيست

 را وادار بـه  يتعارض است و در گذشته هرگز پيش نيامده كه كـس          
ـ    ؛ اسالم كنند  ي به احكام دنيو   يبند  يپا  يدنبـال جنگـ   ه مگر آنكـه ب

 جلـوگيري اند و هدف از آن        بوده كه آغازگر آن، غيرمسلمانان بوده     
 حفـظ روابـط     يآمدن داليل جنـگ در آينـده و در راسـتا           از فراهم 
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كه بوده  ي از صلح و توافق يميز ميان مسلمانان است و يا ناش      آ  صلح
 انجاميـده  غيـر مـسلمانان   ياز سـو " هپيمان ذم"به پذيرش ورود به     

  .است
  "در آمیختن"جزییات احکام مربوط به :  دومۀمسئل

 يزنـدگ پردازم كه بـه       مي ي احكام شرع  يدر اين مبحث به برخ    
شـود و بـه       يمربوط  م ي غيراسالم ي مسلمانان در كشورها   ياجتماع

  . كند يآنان كمك م" در آميختن"

   سالم و پاسخ سالم گفتن به غیرمسلمانان ـالف

در ميان مسلمانان چنين شايع شده كه سـالم گفـتن بـه كـافران           
در )  اهللا عليـه و آلـه وسـلم   يصـل ( چون پيـامبر خـدا   ؛جايز نيست 

بـا  «را نقـل كـرده فرمـوده اسـت            آن ه كه ابـوهرير   يحديث صحيح 
را  جمهور علمـا آن   و   ١»...ديان و مسيحيان، آغازگر سالم نباشيد     يهو

  .اند مالك گرفته
 سلف، جواز سـالم گفـتن بـه         ي از علما  ي به نقل از بسيار    يول

 ايـشان  ة از جملـ   .وارد شده اسـت   ) اهل كتاب و مشركان    (مخالفان
 ،عمـربن عبـدالعزيز   ،  ابـن عبـاس   ،  ابوالدرداء،  ه ابو امام  ،ابن مسعود 

ــنيع ابــن ،ســفيان ــ،هي ــز،ي النخعــ،ي االوزاع ــشعب، ابــن محيري    ي ال
و استاد رشـيد    " اضواء البيان " در   يالشيخ الشنقيط . هستند يو الطبر 
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نظـر ارجـح در     انـد و     قـول را برگزيـده     همـين نيز  " المنار"رضا در   
 .اسـت ] بـه مـشركان و كـافران   [مذاهب چهارگانه، عدم آغاز سالم    

 هر مذهب مطـرح  ي از فقهاي شمار زياديمباح بودن آن نيز از سو 
 مـشايخ نقـل كـرده كـه         ي از برخ  ١ از جمله ابن عابدين    ؛شده است 

 نقل كرده كه او نظـر  ي به نقل از المارود٢يو النوو»  ندارد ياشكال«
 ؛ آغـاز سـالم بـه ايـشان را ذكـر كـرده       بر جـواز ي ياران مبتن  يبرخ

نقـل  آن را از قول برخـي علمـا         عدم تحريم     ٣همچنانكه ابن مفلح  
  .رده استك

 مسلمانان اروپا، من جـزوة  يبا توجه به اهميت اين موضوع برا      
 ، آنينوشـتم و طـ   " سالم گفـتن بـه اهـل كتـاب        " با عنوان    يخاص

 آنان را نقل كردم و به اين نتيجه         يها  نظرات فقها و داليل و توجيه     
 . بوده قريظيرسيدم كه منع آغاز سالم به ايشان به علت جنگ با بن      

كـه بـه صـورت    " صـحيح مـسلم  " در ه ابـوهرير ةتگف و روايت پيش  
ـ     -مطلق آمده است   رسـول خـدا    كـه   ه بـصر ي بايد با دو روايت اب

مـا عـازم جنـگ بـا يهوديـان      «فرمـود   )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل(
ــا نباشــيد ؛هــستيم ــه آنه ــس آغــازگر ســالم ب ــو ٤». پ  و روايــت اب
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نـگ  ج[من فردا عـازم     «آن پيامبر فرمود      ي كه ط  يعبدالرحمن الجهن 
 در آميختـه    ١».يهوديان هستم و شما آغازگر سالم به آنها نباشيد        ] با

آمده و هـر    " يالطبران"و  " مسند احمد "دو روايت ياد شده در      . شود
 هستند و تلفيق اين سه روايت با يكديگر بـه      ي روايات صحيح  ،دو

، ويژة زمـان جنـگ   سالم كردن به اهل كتابكه منع است   آن مفهوم
  .كنند ير نيز همين برداشت را تأييد م روايات ديگ2.است

آنچـه  «: گويد  يم ابن القيم اهل كتاب،   و در مورد پاسخ به سالم       
: كه به او بگويـد است   آن و قواعد شريعت اقتضا دارد    يداليل شرع 

 كه اين از باب عدل است و خداوند نيز به عدل و      ،و عليك السالم  
حية فَحيـواْ بِأَحـسن منهـا أَو        وإِذَا حييتم بِت  « ،دهـد   ياحسان فرمان م  

 ي گفتـه شـد، بـا درود       يو چون به شما درود    ) (۸۶ /نساء (»ردوها
گمان خداوند حسابرس همـه   يپاسخ دهيد؛ ب  بهتر از آن يا با همان،  

پاسخ بهتر مستحب و پاسخ برابر، واجـب دانـسته    البته  ) .چيز است 
  ٣.شده است

و برخاسـتن در    گفـتن   باش  ، شـاد  دست دادن، روبوسی   -ب
  غیرمسلمانانبرابر 
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 يدر شمار عـادات اجتمـاع    آنها  كه  است     آن ،موارداصل در اين    
متداول ميان مردم است و اگر مسلمانان با غيرمسلمانان در جامعـة             

معناست كه با ايـشان در حالـت جنـگ     بيكنند،  ي مي زندگ يواحد
ـ          برند؛ لذا   بسر   يـر، در   زةبراسـاس سـخن خداونـد عزوجـل در آي

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي  «: هستند) پيمان(حالت عهد   
            بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ والد

نيقْــِسطرزيــدن و  ويخداونــد شــما را از نيكــ) (۸ /ممتحنــه( »الْم
نـد و شـما را از   ا  با آنان كه با شما در كار دين جنگ نكرده يدادگر
گمان خداونـد دادگـران    ي ب؛دارد ياند، بازنم هايتان بيرون نرانده   خانه

ــه همــين دليــل، دســت دادن، روبوســي و  .) دارد يرا دوســت مــ ب
 بـويژه   است؛تابع اصل مباح بودن     مسلمانان،  ن در برابر غير   برخاست
 كه مسلمانان را يصورتدر  از آنها وارد نشده و  يا  ينه نه گو  كه هيچ 

. باشـد  مـي  رسـاند، مـستحب نيـز      ييـار ] بـه اسـالم   [در دعوتشان   
 است كه نه تنهـا از انجـام آنهـا    ي و احسان يكارها در شمار نيك    اين

 .انـد   بلكه ما را به آن فرمان هم داده     ،ايم   نشده يمسلمان نه غيربراي  
 ايشان نيـز از  ي و مل  ياعياد دين مناسبت  گفتن به   تبريك و شادباش    
؛ اسـت   هشد ي تبديل به عرف اجتماع    ه امروز كههمين مقوله است    

بـه  نبايـد  گفـتن  بايد به اين نكته توجه كرد كه ايـن شـادباش      ولي  
 مخـالف بـا     عقايـد موافقت يا رضايت نسبت به شعارها يـا         معناي  
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  . ما باشديعقايد اسالم

  ییگو ع جنازه و تسلیتادت، تشییی دید و بازدید، ع-ج

 كه جملگي در شـمار عـادات      است  موارد آن   اصل در همة اين     
 ينيكهمچون   به آنها    يبند  ي متداول ميان مردم است و پا      ياجتماع

 است كه مسلمانان بايـد براسـاس آن بـا ديگـران             يكردن و احسان  
 هـر   ؛وارد نشده اسـت   كارها   در منع اين     ي و هيچ نصّ   .نمايندرفتار  

انـد كـه البتـه        قها از كراهت يـا تحـريم، سـخن گفتـه           ف يچند برخ 
 بسيار كمياب و غيرمعمول است و چه بسا ويژة شرايط          يها ديدگاه
را نقــل   و ديگــران آني داريــم كـه البخــار يروايتــ.  باشــديخاصـ 
 اهللا عليـه و     يصـل ( در خدمت پيامبر اكرم      ي يهود يا  برده « :اند  كرده

 و ١». عيـادت كـرد  ي وحـضرت از  آن. بود و بيمـار شـد    ) آله وسلم 
جمهور فقها در مورد جواز تشييع جنازة غيـر مـسلمانان و تـسليت     

  ٢.به ايشان، اتفاق نظر دارند

   با غیر مسلمانانی هدیه و هم سفرگۀ مبادل-د

                                                
باب اذا اسلم الصبی فمـات هـل        «این حدیث را البخاري، در کتاب الجنائز،         -1

 .، آورده است»یصلی علیه
 به بعد 576 لبنان، صفحه - خالد عبدالقادر، داراالیمان-"فقه االقليات املسلمة " -2

 )28/75 ("روح المعـــانی"و ) 8/231 ("البحـــر الرائـــق"بـــه نقـــل از 
 ).6/117 ("المصنف"و
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 ي متـداول اجتمـاع    هـاي   عـادت در شمار   امور   همة اين    اينكهبا  
 يدهند و شامل حكـم شـرع      ياست كه مردم معموالً آنها را انجام م       

 دربارة آنها وارد شده كه   اي  احاديث ويژه حال   شوند، با اين    يمباح م 
 از احاديث صحيح آمـده  يدر شمار.  بر مباح بودن آنهاست يتأكيد

از مـشركان و  را هديـه  )  اهللا عليه و آله وسـلم يصل(كه پيامبر اكرم  
 .گرفـت   ي آنها پاداش در نظر م     يپذيرفت و برا    ي م ها  حربي از   يحت

 كتـب حـديث،     ديگـر و  " مسلم"و  " يصحيح بخار "در  در اين باره    
كـه  اسـت     ي آن روايـات صـحيح گويـا     ايـن   .  آمـده اسـت    يروايات
 يفرمود و از گوسفند مـسموم       ي يهوديان ميل م   يحضرت از غذا   آن

 زيـر  ة كريم ة آي ي و حت  1 هديه داد، خورد   ي به و  يكه يك زن يهود   
:  اهـل كتـاب، كـامالً صـراحت دارد         يهـا   يدر مباح بـودن خـوراك     

»       ـملُّ لَّهح كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَع۵/مائـده  (»و (
 آنـان  ي شما براي شما حالل است و غذاي اهل كتاب برا  يو غذا (

 در مورد حـضور فـرد مـسلمان بـر سـر سـفرة         يول...) حالل است 
وجـود   حرام ي از اهل كتاب كه در آن شراب يا غذا        يمتعلق به يك  
 زيـرا  ؛كه مسلمان از حضور در آن عذر بخواهداست     آن دارد، اصل 
هر كـس بـه   «: فرموده است)  اهللا عليه و آله وسلم  يصل(پيامبر خدا   

 كـه در آن     يا   هرگز بر سر سفره    ،مان داشته باشد  يخدا و روز جزا ا    

                                                
 . به بعد579، صفحه  پیشینمنبع -1
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 اگر به ايـن كـار       ي ول ١».نشيند  ي شود، نم  ي گردانده م  ]رابش[ خمر
كـار جـايز      وجود داشت، اين   ي در حضور و   يلحتشد يا مص  ناچار  
  ٢.است

  ی سایر روابط اجتماع-ـ ه

گويـد   كنـد و مـي    خوب است انسان به كـسي كـه عطـسه مـي       
يهوديان در حـضور    . الحمدهللا، بگويد خداوند بر شما رحمت آورد      

 اهللا عليـه و آلـه   يصـل (پرداختند تا پيـامبر خـدا    يپيامبر به عطسه م 
ـ . خدا بر شما رحمت آوردبه آنها بگويد    ) وسلم  او بـه ايـشان   يول

  ٣.»خدا شما را هدايت كند و اوضاعتان را نيكو گرداند«: گفت يم
  ؛ جواز ورد شـفا خوانـدن بـر غيرمـسلمان اسـت            ،و از جمله   -
 از  يبـر يكـ    )  اهللا عليه و آله وسلم     يصل( از ياران پيامبر خدا      ييك

 و آن مـشرك  كار مزد گرفـت    اين يو برا ورد خواند   سران مشركان   
  ٤. رسول خدا اين كارش را تأييد فرمود.شفا يافت

 ي قربـان  يهـا   و از جمله غذا دادن بـه غيرمـسلمانان از گوشـت           

                                                
) رضـی اهللا عنـه     ("عمـربن الخطـاب   "حدیث را ابویعلی الموصلی در سند        -1

 .آورده است
 .587 ۀ صفح"فقه االقليات املسلمة" -2
 .آورده است» کیف یشمت الذمی«حدیث را ابوداود در کتاب االدب، باب  -3
 . کتاب الطب، آمده است"صحیح البخاري"این داستان در  -4
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يـا بـه   و  او ي يا به دليل خويش   ياعم از اينكه به دليل فقر و      است؛  
  .آن نظر موافق دارندهديه باشد كه جمهور فقها بر صورت 

   شدنمسلمانانبه غیر   شبیه-و

درهـم  بـا تـشبه مبـاح       را   شـده    ي از مسلمانان، تشبه نه    يبسيار
گيرند كـه    ي شده چنان سخت م    ي نيز در تشبه نه    يآميزند و برخ    يم
شـبيه  ( از تـشبه  ياساس نه. كنند  ي م يرا در حد حكم ارتداد تلق      آن

هر «: به غير مسلمانان در حديث مشهور زير وارد شده است        ) شدن
 در اينجـا مـسئله را   ١».گردد ين م شبيه شود، از ايشا يكس به گروه  

  :كنم يبه صورت زير خالصه م
 ي كل طور  بهجمهور علما در مورد كراهت تشبه به غيرمسلمانان،         

 از  ي مربوط به تشبه، مـوارد     ئيل جز ئمسادر   ي ول ؛اتفاق نظر دارند  
  .گردد ي وجوب، مطرح ميحرام، مباح و يا حت

 آنـان گـردد،     ي دين ي تعبد يها  ياگر تشبه به ايشان شامل ويژگ      
 كنـد كـه     ي را خريدار   يي چيزها ،مثالً در روز عيد آنان    . حرام است 

 در آن روز بـه  يخاصـ خرد، و يا چيز  ي ديگر آنها را نم    يدر روزها 
تواند در  يشده است و م ياينها از آن گونه تشبه نه   .  نمايد  هديه آنها

دهـد،  بزرگداشت عيد آنان انجـام      آنها را براي     كه مسلمان    يصورت
                                                

 . آورده استالشهرة، اللباس، باب من لبسحدیث را ابوداود در کتاب  -1
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  .شودشامل حكم ارتداد 
 بـه  ي باشد كـه ربطـ  يآنها در موارد مربوط به عاداتبه  اگر تشبه   

ـ  يها  پوشيدن انواع لباس  است؛ مانند   دين ندارد، مباح     ـ . ي غرب  يول
 و تقليـد از ايـشان انجـام    ي شـيفتگ يكـار را از رو  اگر مسلمان اين 

  اگـر ايـن    هـر چنـد   . خود بگيـرد   هممكن است جنبة مكروه ب    ،  دهد
 انجـام نـداده     ي بپوشد، كار مكروه   يها را بنابر نياز يا مصلحت       لباس
دار كفـر   "اگر مسلمان در دارالحرب يـا       «: گويد  ي م ه ابن تيمي  .است

 شـود،  ي كه ممكن است متوجـه و ي به دليل زيان   ،باشد" غير حرب 
 خـود نيـست و در    يملزم به مخالفت با ايـشان در پوشـش ظـاهر          

در توانـد   مـي  ي آدمـ ،داشته باشـد  وجود ي ديني كه مصلحت يصورت
  ١»... همچون آنها باشديپوشش ظاهر
 كه در ايام عيد آنـان در بـازار عرضـه          ي مباح يكاالها  در مورد 

احمـدبن حنبـل    .  نـدارد  يشـود، خريـد و فـروش آنهـا اشـكال            يم
شـود،   ي در بـازار فروختـه مـ   ايي كه ه  خريد خواركي ... «: نويسد  مي

و سپس فـروش     اندوختن   ينظور و  اگر م  ي حت ؛هيچ اشكالي ندارد  
 اگـر تـاجر باشـد و    ي يعنـ ٢».باشـد   سود آوريآنها به ايشان براي     

بخواهد اين كاالها را گردآورد و بهبود بخشد تـا در اعيادشـان بـه               

                                                
 .1/176، "اقتضاء الصراط المستقیم" -1
 .2/571، "اقتضاء الصراط المستقیم" و 3/441،)ابن مفلح ("داب الشرعيةاآل" -2
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  .آنها بفروشد، جايز است

   ازدواج با زنان اهل کتاب-ز

خداوند متعال در مباح بودن ازدواج مـرد مـسلمان بـا زن اهـل            
وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم         «فرمايد    يكتاب م 

           ـابتـواْ الْكأُوت ينالَّـذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو« 
 شـما  ي اهـل كتـاب بـرا    ي پاكيزه و غذا   يامروز چيزها ) (۵ /مائده(

 ]نيز ازدواج بـا   [ آنان حالل است و      يا برا  شم يحالل است و غذا   
 و زنان پاكـدامن از آنـان كـه    ]مسلمان[زنان پاكدامن از زنان مؤمن  

بـراين  جمهـور فقهـا     ...) اند   داده يپيش از شما به آنان كتاب آسمان      
اند،   داده ي كه به آنان كتاب آسمان     ي كه زنان پاكدامن از كسان     باورند

 مـردان مـسلمان     يكاح با آنها برا    هستند كه ن   يا  زنان آزاده همچون  
 دسـت يازيـده يـا       ي آشكار ي اعم از اينكه به زشتكار     ؛حالل است 

 اين فقها ي ول١".يحرب"باشند يا " يذم"نيازيده باشند و اعم از اينكه 
 در ديـار    ي ديگر، در مـورد كراهـت ازدواج بـا زن كتـاب            يو بسيار 

ه بـر چنـين    است كـ ييها  دليل آنها زيان  ٢.خويش، اتفاق نظر دارند   
اسـت      مرد مسلمان همواره بهتـر     يو برا . گردد  ي مترتب م  يازدواج

                                                
فـتح  ":  کتب فقـه    و "زادالمسیر" و   "طبري"سیر  هاي تف   نگاه کنید به کتاب    -1

 . وماننداینها"ررنظم الد"، "االم"، "القدیر
احكام اهل "، )2/557) (ابن عربی ("احکام القرآن"، )3/111 ("البحر الرائق" -2

 ).4/266 ("االم"، )5/50 ("المبسوط"، )2/431 ("الذمة
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 يصـل ( چون پيامبر خـدا      ؛ خود باشد  يبرا  ديندار   يكه به دنبال زن   
ـ  ... «فرمايد   يم) اهللا عليه و آله وسلم      خـود  ي دينـدار بـرا  يپـس زن

كنـد تـا    ي بـه او كمـك مـ   ي چنين زن١».يگرددار  يبرگزين تا روز  
 كند و فرزنـدانش براسـاس احكـام شـرع، پـرورش              فراهم يا  خانه
ــد ــسئله. يابن ــاهم و  ي شخــصيا ازدواج م ــه براســاس تف  اســت ك
تبديل به  سپس  گيرد و     ي زن و شوهر شكل م     يي و همسو  يهماهنگ
ميـان زن و     مـشترك    ياگـر زنـدگ   لذا    ؛شود  ي م ي اجتماع يا  پديده

 يهـا   ممكـن باشـد، ميـان طيـف       شوهري كه دين متفـاوت دارنـد        
  .يك جامعة گسترده نيز ممكن و مشروع استمختلف 

ــا [كراهــت ازدواج مخــتلط  ــن  ازدواج ب ــه داراي دي ــساني ك ك
 مـشترك   ي بـا مـشروعيت زنـدگ      ياز نظر فقها، تعارض   ] اند  متفاوت
تـرين    است كه مهم  ي زيرا اين كراهت مربوط به داليل ديگر       ؛ندارد

د كـه ازدواج مـر    اسـت  يآنها ثبات خانواده بر اساس اصول اسالم 
 غيرمتدين را خالف دانسته و چـه بـسا          يمسلمان با زن مسلمان ول    

  .داند مكروه مي

   ي معامالت اقتصاد-ح

                                                
ـ «کتاب النکاح، باب    این حدیث را البخاري در       -1 آورده ،  »اء فـی الـدین    االکف

 .است
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كـه   اسـت     مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، اين       يآنچه همة فقها  
تـوان ميـان    ي را مـ ي مبـاح در شـريعت اسـالم    يانواع معامالت مال  

: فرمايـد  ي خداوند متعال م١.مسلمانان و غيرمسلمانان برقرار ساخت 
»               ـهنأْمإِن ت ـنم مهنمو كإِلَي هدؤنطَارٍ يبِق هنأْمإِن ت نابِ متلِ الْكأَه نمو

  هدؤارٍ الَّ يينهـست كـه     يو از اهل كتاب كـس     ) (۷۵ /آل عمران  (»بِد 
دهـد و از ايـشان      ي، به تو بازپس م    ي بسپار او ه ب ي فراوان يياگر دارا 

 بـه تـو بـاز نخواهـد     ي بسپاراو ه ب يهست كه چون دينار    نيز   يكس
 اهللا عليه و آله     يصل(پيامبر اكرم   « روايت كرده كه     يو البخار ...) داد

 خريـد و  يدار، خـوراك   بـه صـورت مـدت   ياز يـك يهـود   ) وسلم
ــزد و  از )ص(حــضرت و اينكــه آن ٢». گــرو گذاشــتيســپرش را ن

    ٣. كردي خريداري، گوسفنديمشرك
 حـرام  يها  كه از راه يمانان ممكن است در صورت    اموال غيرمسل 

 كه مسلمان اين مـال را  تا زماني ي ول ؛كسب شده باشد، حرام باشد    
 زيرا  ؛گردد  يكند، نزد او حالل م      ي از ايشان كسب م    يبه شيوة حالل  

  ٤».تبديل علّت مالكيت مال، همچون تبديل عين مال است«

                                                
 "موسـوعة االمجـاع  "به نقل از   ) شیخ خالد عبدالقادر   ("املسلمةفقه االقلیات   " -1

)1/445.( 
 .»شراء الطعام الی اجل« کتاب البیوع، باب ،»البخاري«صحیح  -2
 .، کتاب البیوعهمان -3
 .العدلية االحکام ۀهاي فقهی در مجل  از قاعده97 شماره ةقاعد -4
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 يي اروپـا  يا در كـشوره   ياين نكته نيز كه همـة معـامالت مـال          
 . بر ايـن امـر نـدارد   ي تأثير،گيرد ي صورت ميبراساس قوانين بشر  

 بـا احكـام   ي تعارضـ  ي كلـ  طـور   بـه كه اين قوانين    است     آن واقعيت
 ربا كه بر مسلمان واجب است     ة مسئل ي البته به استثنا   ؛ ندارد يشرع

 متضمن هيچ يرباخوار.  جويد تا معامالتش مباح باشد   ياز آن دور  
 ربا دادن را    ي ول .غير مجاز است  رو    ازاين ؛ نيست يضرورت يا نياز  

انـد و مـسلمانان در       نگام ضرورت يـا نيـاز، مجـاز دانـسته         ه فقها به 
  .توانند از اين رخصت استفاده نمايند يصورت تحقق شرايط آن م
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  نمایۀ آیات
م اللَةن سنيٍم١٧  )١٢/مؤمنون(  ن ط  

  ١٧  )٤/تني(  يف أَحسن تقومي
  ١٧  )٣١/بقره(  لَهااألسماء كُ

ا لَماإلنسان م لَّمعلَمع١٧  )٥/علق (   ي  
  ١٧  )٧٠/االسراء (  ...ولَقَد كَرمنابين آدم و

مقُلْنا يا آد١٧  )٣٥/ بقره (  ...و  
كةالئلْمذْ قُلْنا لا١٨  )٣٤/بقره (  ..و  

  ١٨  )١١٧/طه (  ...فَقُلْنا يا آدم إِنَّ
  ١٨  )١٢١/طه (  فَأكال منها

هبر مى آدصع١٨  )١٢٢/ طه(  ...و  
  ١٨  )١٢٣/ طه(  ...قالَ اهبطَا منها

كبذْ قالَ را١٩  )٣٠/بقره(  ...و  
  ١٩  )٢٠/لقمان(  ...أَلَم تروا أَنَّ اَهللا
ناجل لَقْتما خ١٩  )٥٦/ذاريات (  ...و  
  ١٩  )٢٧/ اعراف (  ...يا بين آدم ال

مين آدايا ب١٩  )٣٦ ـ ٣٥اعراف (  ... إِم  
  ٢٠  )٢١٣/ بقرة (  ...كانَ الناس أُمةً

  ٢٠  )٢/حممد (  ...والّذين آمنوا وعملوا
  ١٥٣، ٢١  )٢٩/كهف (  ...فَمن شاء فَلْيؤمن ومن

  ٢١  )١٥/جاثية (  ...من عملَ صالحاً
كُن ملتةنو٢١  )١٠٤/ آل عمران(  ...كُم أُم  
  ٢١  )٣٣/فصلت (  ...حسن قَوالًومن أَ
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إىل ثَمودمو٢٢  )٦٦/هود(  ... أَخاه  
  ٣٤  )١٩/انعام(  إِننِي برِيء مما تشرِكون

  ٣٤  )٢٦/زخرف(  ما تعبدونء مإِنين برا
  ٣٥  )٦٤/آل عمران(  ...قُل يا أَهلَ الكتابِ تعالَواْ

ِجادونلْهأَحس ي٣٥  )١٢٥/النحل (  م بِالَّيت ه  
    ٣٥  )٢١٦/شعراء(  ملونريء مما تعني بإِ

  ٣٦  )٤١/يونس(  ...أَنتم بريئونَ مما
براءة ماِهللا ورسوله ٣٦  )١/توبه(  ...ن  

نونَ واملؤمناتاملؤم٣٧  )٧١/توبه (  ...و  
  ٣٧  )١٤٤/نساء(  ...يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين

  ٣٨ و٣٧  )٥٧/مائده (  ...تتخذوا الذينيا أيُها الذين آمنوا ال 
  ٣٨  )١٣/ممتحنه (  ..الذين آمنوا ال تتولَّوا يا أيها

  ٤٥و٣٨  )٥١/مائده(  ...اليهود يا أَيها الذين آمنوا ال تتخذوا
نهاكُمما ي٤٤ و ٣٨  )٩/ممتحنه (  ...اُهللا إن  

  ٤٨ و ٣٩  )١/ممتحنه (  ...يا أَيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى
  ٤٧ و ٣٩  )٢٨/آل عمران(  ...ال يتخذ املؤمنونَ الكافرين
  ١٤٠ و ٤٠  )٢١/روم(  ...ومن آياته أن خلَق لكم
  ١٣٧و ٤١ و٤٠  )١١٩/آل عمران(  ...ها أَنتم أوالء حتبونهم

بتن أَحبهدي مال ت ك٤١  )٥٦/قصص (  ...إِن  
  ١٦٣و١٥١ و٥٠  )٨/ممتحنه(  ...ال ينهاكم اُهللا عن الذين لَم

  ١٥٢ و٥١  )٢٥٦/بقرة (  ...ال إكراه يف الدين
  ٥٢  )٤/قلم(   خلُق عظيمىوإنك لَعل

  ٥٣ و ٥٢  )٢٥/حديد(  ...لَقَد أَرسنا رسلّنا
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  ٥٣  )٨/مائده (  ...وال يجرِ منكُم شنآن قوم على
  ٥٤  )٢/مائده (  ...قوم أن وال يجر منكُم شنآنُ
١٤١و ٥٩ و ٤٢  )٢٤/توبه(  ...كُمقُل إن كانَ آباؤ  

  ٧٤  )٢٩/توبه(  ...حتى يعطوا اجلزية... 
  ١٢٦و١١١و٧٩  )٢٨٦/بقره(  ال يكَلِّف اُهللا نفساً إالَّ وسعها

  ٨٥  )٢٩/توبه(  ...قاتلوا الّذين ال يؤمنونَ
لَلذين كبإنّ ر ١٠٤  )١١٠/حنل(  ...ثُم  

باىل سبيل ر ادع١٠٧  )١٢٥/حنل(  ...ك  
عدفِسدوا يف اَألرض بال تها و١٠٨  )٨٥/اعراف(  ...إصالح  
عدفِسدوا يف اَألرض بال تها و١٠٨  )٥٦/اعراف (  ...إصالح  

  ١٥٠ و١١٥  )١٩٠/بقره (  وال تعتدوا إِن اَهللا ال يحب املُعتدين
  ١١٧  )١٦١/انعام (  قُل إِنين هداين ربي
  ١٢٦ و١٢٢  )١٦/تغابن (  تمفَاتقوا اَهللا ما استطع

طَعتما است إال اإلصالح ١٢٩  )٨٨/هود (  إِن أُريد  
حباهللا ال يو ١٢٩  )٢٠٥/بقره (  الفَساد  

  ١٤٢  )٢٢/جمادلة (  ...ال تجد قوماً يؤمنونَ
يزان بلناسِ حل لشه١٤٤  )١٤/آل عمران(  ...وات  

  ١٤٩  )٣٤/اسراء(  والًأَوفوا بالعهد إنَّ العهد كانَ مسؤ
  ١٥٠  )١٣/توبه(  ...أَال تقاتلون قوماً 

  ١٥١ و١٥٠  )٣٦/توبه (  ...وقاتلوا املُشركني كآفَةً
  ١٥٣  )٩٩/يونس(  ...أَفأنت تكرِه الناس

 ةن أُمإِن م١٥٥  )٢٤/فاطر (  ...و  
  ١٥٥  )٣٥/النحل (  ...فَهل علَى الرسل إالّ
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  ١٥٦  )٢/مجعه(  ...نييمهو الذي بعثَ يف اُأل
  ١٥٨  )١٣/حجرات (  ...وجعلناكُم شعوباً

  ١٥٩و ١٥٨  )١٩٠/بقره (  ...وقاتلوا يف سبيل اِهللا
م حقاتلوهتنوكونَ فى ال ت١٥٩  )٣٩/انفال(  ةت  

ةحيم بِتإذا حييت١٦٢  )٨٦/نساء(  ...و  
  ١٦٩ و١٦٥  )٥/مائده(  ...وطَعام الذين أوتوا

  ١٧١  )٧٥/آل عمران(  ...إن أَهلِ الكتابِ منومن 
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  نام اشخاص
  ١٢٧  ابراهیم العلی

  ١٩، ١٨  ابلیس و شیطان 
  ٤٦  ابن الجوزي 
  ١٦٨، ١٥٠، ١٢٤، ٧٤  ابن تيمية
  ٦١، ٣٠  ابن حجر
  ٤٦  ابن حیان

  ٦١  ابن خلدون
  ١٦١  ابن عابدین
  ١٦٠  ابن عباس
  ١٦٠  هیابن عین

  ١٥٠  ابن قدامه
  ١٦٢، ٧٤  ابن قیم
  ١٢٧  ابن کثیر
  ١٦٢، ١٥١  ابن ماجه

  ١٦١  ابن محیریز
  ١٦٠  ابن مسعود

  ١٦٨، ١٦١  لحفابن م
  ١٢١  ابن نجیم
  ١٤٣، ٤٤  ابن هشام
  ١٥٠  مابن هما

  ١٦٠  ابو الدرداء
  ١٦٠  ابو امامة
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  ١٦٦  ابو بعلی الموصلی
  ١٥٢، ١٤٣  ابوبکر
  ١٦٧، ١٥١، ١٣٦، ٣٤  ابوداود

  ٢٥  ابوذر غفاري
  ٤١  البابو ط

  ١٦٢  ابو عبدالرحمن الجهنی
  ٩٤، ٧٩  ابو عبید 

  ١٤٣، ٨٣، ٨٠  ابو عبيدة بن اجلراح
  ٢٨  ابو موسى االشعري

  ١٦١، ١٦٠  ابوهريرة
  ٩٤، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٣٢  ابو یوسف
  ١٦٢، ١٦١  ابی بصره

  ١٤٣، ١٢٧، ٩٧، ٧٠، ٢٩  ]حنبل[احمد 
  ١٩، ١٨  آدم 

  ٢٧  اسماء بنت عمیس
  ٦٦  اسمیت، آدم

  ٦١، ٦٠  یلاص
  ١٥١، ٢٦  لبانیأ

  ١٦٠، ٩١  االوزاعی
، ١٣٩،  ١١٥،  ١١٣،  ٧٢،  ٤٩،  ٤٣،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٥  بخاري

١٦٤، ١٥٧، ١٥١، ١٤٦   
  ٨٨، ٨٤  بالذري
  ١٥٢، ١٤٣، ١٢٧، ٢٩  البیهقی
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  ١٤٣، ١٣٦، ١٠٩، ٦٠، ٤٣، ٣٤  ترمذي
  ١٥٢  جابر

  ٧٦، ٧٥  الجصاص
  ٢٦  جعفر

  ٨٧  حارث بن عمیر االزدي
  ١٤٣، ٤٩، ٤٨، ٤٧   بلتعهحاطب بن ابی

  ٨٣  حبیب بن مسلم الفهري
  ١٦٦، ١٥٢  حفصه
  ١٤٣  حمزه

  ٧٢، ٦٥، ٤٣  حمید اهللا، محمد
  ٧٩، ٧٨  خالد بن الولید
  ١٧١، ١٦٤  خالد عبدالقادر

  ٤٣  خزاعه
  ٢٥  ] الطفیل بن عمرو الدوسی=[ دوس 
  ٢٦  الذهبی

  ١٦١، ١٣٨، ٤٤، ٤١  رشیدرضا، محمد
  ١٥٠  سعیدرمضان البوطی، محمد 

  ٧١  جی، محمدرواس قلع
  ٦٧  روسو، ژان ژاك

  ٦٦   دیوید،ریکاردو
  ١٥٣، ٨٨، ٨٣، ٨١  زیدان، عبدالکریم

  ١٢٧  الساعاتی
  ٨٢  سراقه
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  ٣٣  سرخسی
  ١٦٠  سفیان

  ٨٣  سوید بن مقرن
  ١٢١، ٨٦  سیوطی
  ١٢١  شاطبی
   ٧٤  شافعی 
  ٨٧  انیسل بن عمرو الغبیشرج

  ١٦١  الشعبی
  ٨١  الشلبی
  ١٦١  قیطیالشن

  ١٤٣  شوکانی
  ١٤٣  شیبه

  ٢٢  صالح 
  ١٢٧، ٢٦  الصالبی، علی
  ٢٤  ضماد األزدي

  ١٦١، ٢٦  الطبرانی
  ١٣٧، ٤٩  طبري

  ٢٥  الطفیل بن عمروالدوسی
  ١٢٧   طلحة بن عبداهللا بن عوف

  ٣٠، ٢٩  عایشه
  ١٤٣  ]بن ابوبکر[عبداهللا 

  ١٢٧، ٥٦  عبداهللا بن جدعان
  ١٤٥  عبداهللا بن عبداهللا بن ابی
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  ٢٩  عبداهللا بن عمروبن العاص
  ٦٦  عبده، محمد
  ٨٢  عتبة بن فرقد

  ٨٨  عثمان بن عفّان
  ١٢٢، ١٢١، ١١١  عزّ بن عبدالسالم

  ١٥١  عسیف
  ١٤٣  عقبه

  ١٥٧، ١٤٣، ٧١  )ع(علی بن ابی طالب
  ،١٤٣، ٩١، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٨، ٤٨، ٢٨، ٢٧  عمر بن الخطاب
  ١٦٠، ٨٨  عمر بن عبدالعزیز

  ٦١  ن بشريعمرا
  ٢٧  الضمريعمرو بن امية 
  ٢٤  لمي سة السبعمروبن ع

  ١٤٤، ٢٦  غزالی
  ١٦٢  فیصل المولوي

  ٤٧، ٤٦  القاسمی
  ١٤٣  قرطبی

  ٦٦  گریگوري
  ٦٧  الك، جان

  ٦٦  ر، مارتینتلو
  ١٦١، ٣٢  المارودي

  ٦٦  مالتس، توماس
  ١٥٤، ٣٠  مالک
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  ٢٨   فارسیمحمد اب
  ١٥٤  محمد بن الحسن

  ٦٤، ٥٥، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٣  )ص(محمد
   165، 161، 160، 156، 151، 146، 117، 86، 24  مسلم 

  ١٤٠، ١٣٩  المطعم بن عدي
  ٦٦  معلوف
  ١٠٣، ٢٧  نجاشی
  ١٦٠  النخعی
  ١٦١، ١٥٨، ٣٠  النووي

  ٦٧  هابز، توماس
  ١٢٧  هیثمی

  ١٥٣، ١٥٠  وهبة الزحيلي
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   مقاالت وها نمایۀ کتاب
  ١٥٠  ه االسالميآثار احلرب يف فق
  ٣٢  أثنى المطالب

  ٨٣  احكام الذميني واملستأمنني يف دار االسالم
  ٧٥، ٣٢  االحكام السلطانية

  ١٦٩، ٧٦، ٧٤  احكام القرآن
  ١٦٩  احكام اهل الذمة
  ١٤٤  احياء علوم الدين
  ١٦٨  اآلداب الشرعية

  ٦٦  االسالم والنصرانية
  ١٢١  شباه والنظائراأل

  ٦١  االصابة
  ١٦٦، ١٦٢  البياناضواء 

  ١٦٨  اقتضاء الصراط املستقيم
  ١٦٩  االم

  ٩٤، ٧٩  االموال
  ٣٢  االنصاف

  ١٤٤  االوسط
  ١٦٩، ١٦٤  البحر الرائق

  ٤٦  البحر المحیط
  ٣٠  بدء الخلق

  ٧١، ٣٢  البدائع
  ١٥٠  بداية اتهد
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  ١٢٧  البداية والنهاية
  ٣٠  البیان والتحصیل 

  ٨٣  تاريخ طربي
  ٢٦  قه السريةختريج احاديث ف

  ٤٦  تفسیر ابی السعود
  ٧٥  تفسري االحاكم
  ١٤١  تفسري القرطيب
  ١٦١، ٤١  تفسیر المنار
  ١٣٨  تفسري املنار

  ١٦٩، ١٣٧، ٤٩  طربي تفسري
  ١٤٣  تواريخ املتقدمني من االنبياء واملرسلني

  ١٤٣  اجلامع الحكام القرآن
  ٧٦، ٧٥، ٧٠  يللكجواهر اإل

  ١٦١  )ابن عابدين(حاشيه 
  ٩٤ ،٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٢، ٣٢  الخراج

  ٦٢  »ريكول«دائرة املعارف آمريكايي 
  ٦٦  زان العقل والشرعيالدميقراطية يف م

  ١٥٠  رسالة القتال
  ١٦٤، ٤٦  روح المعانی
  ١٦٩، ٤٦  زاد المسیر

  ١٦٢  الكتاب السالم على اهل
  ٢٦  سنن ابوداود

  ١٤٣، ١٢٧، ٩٤، ٥٦  السنن الکبرى/سنن البیهقی الکبرى 
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  ٢٥  السرية احللبية
  ١٥٠  شرح الصغري على اقرب املسالك

  ٨٥  شرح النيل
  ٨١  ائقثالو شرح كرت
  ١٧٠، ١١٥، ١١٣، ٧٢، ٦٠، ٥٥  ]بخاري[صحیح 
  ١٦١  ن ابن ماجهنصحيح س

  ١٥١  صحيح سنن ايب داود
  ١٥٨، ٨٦، ٢٦، ٢٥  صحیح مسلم

  ٢٨  الصراع مع الیهود
  ٣٢  عمدة القاري
  ٣٠  فتح الباري

  ١٢٧  تح الرياينالف
  ١٥٠  فتح الغفار شرح تنوير االبصار

  ١٦٩، ١٤٣، ٤٦، ٣٢  فتح القدیر
  ٧٢  فتوح البلدان

  ١٧١، ١٦٤  فقه االقليات املسلمة
  ١٢٢، ١٢١، ١١١  قواعد االحكام يف مصاحل االنام

  ١٦١  كتاب االدب
  ٢٤  کتاب الجمعه
  ٣٣، ٢٥  کتاب الجهاد
  ٣٢  کشاف القناع

  ١٦٩، ٣٣  المبسوط
  ١٢٧  امع 
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  ٤٣  جمموعة الوثائق السياسية
  ٤٧  محاسن التأویل
  ٥٩  مختار الصحاح

  ١٥٠  ىربكُاملدونة ال
  ١٦٢  مسند امحد
  ١٦٤  املصنف

  ٢٦  المعجم الکبیر
  ٢٨  المغازي 
  ١٥٠، ٧٥، ٧١، ٣٢  المغنی

  ١٥٠  مغىن احملتاج
  ٣٠  داتمهالمقدمات الم

  ٦٠  المناقب عن رسول اهللا
  ٦٢  لدميقراطية يف البالد العربيةاملواطنة وا

  ١٢١  املوافقات
  ١٥٤، ٨١، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٣٢  املوسوعة الفقهية الكويتية
  ٦٢  موسوعة الكتاب الدويل

  ٧١  موسوعة فقه علي بن ايب طالب
  ٩٨  امليثاق االسالمي

  ١٦٩  الدررنظم 
  ٣٢  اية احملتاج

  ٧٢، ٦٥  ويالوثائق السياسية للعهد النب
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  ها نمایۀ جاي
  ٨٢  آذرباجيان

  ١٣  آلباين
  ٧١  ارض العرب
  ٨٢  ارمنستان
  ٨٣  انطاكيه

  ١٣  بلغارستان
  ١٩، ١٨، ١٧  شت
  ١٣  بوسين

  ١١١، ٧٢  بريوت
  ١٣  تركيه

  ٧٢، ٧١  جزيرة العرب
  ١٠٢، ٢٨، ٢٧، ٢٦  حبشه
  ٧٩، ٧٨  حريه
  ١٩، ١٨  زمني
  ٨٧، ٨٠  شام

  ٨٣، ٨٢  شهر براز
  ١٤٠  فطائ

  ١٣  كوزوو
  ١٦٤  لبنان
  ٨٤  لكام
  ٩٢، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٤، ٦٠، ٢٦  مدينه

  ٥٤  مسجد احلرام
  ١٣  مقدونيه
   ٧٢، ٧١، ٦٠، ٤٨، ٣٣، ٢٥، ٢٤  مكّه
  ٨٨، ٨٧  نوبه
  ٦٤  يثرب
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