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چکیده: فقه ملل، بحثی دو جانبه و بین رشته ای در میان 
که  امری  است،  نحل شناسی«  و  ملل  و  »فقه  دو موضوع 
به  کتاب های فقهی  در  به ویژه  و  بوده  توجه  همیشه مورد 
آن پرداخته شده است. در شکل بسیار ساده، موضوع این 
بحث، احکامی است که در ارتباط با معتقدین و متدینین 
فقه  در  مختلف  زوایای  از  »ملل«  همان  یا  ادیان،  سایر  به 
و شناخته  روشن  بسیار  نمونه ها  این  از  برخی  آمده است. 
مختلف  ابواب  در  که  ذّمه  اهل  احکام  مانند  شده است؛ 
فقه آمده است. برای نمونه، حکم ذبیحه اهل کتاب، نجس 
و پاکی آنان، مالیاتی که به عنوان جزیه باید بپردازند، حکم 
بسیاری  و  ارث،  نکاح،  مسأله  آنها،  به  متعلق  دینی  بناهای 
ملل جای  و  فقه  رابطه  ذیل  نوعی،  به  که  دیگر  مسائل  از 

می گیرند.
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Abstract: The jurisprudence of nations is a bi-
lateral and interdisciplinary discussion between 
the two topics of «jurisprudence and nations 
and ethnography», which has always been con-
sidered and especially addressed in jurispruden-
tial books. In a very simple form, the subject 
of this discussion is the rulings that have 
come from different angles in jurisprudence in 
relation to the believers and religious people of 
other religions, or the «nations». Some of these 
examples are very clear and well known; like 
the rulings of the people of Dhimma which 
are mentioned in different chapters of jurispru-
dence. For example, the ruling on the slaughter 
of the People of the Book, their impurity and 
purity, the taxes they have to pay as jizyyah, the 
ruling on their religious buildings, the issue of 
marriage, inheritance, and many other issues 
that somehow fall under the relationship of 
jurisprudence and nations. 
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 عـى كتـاب أحـكام امِلل

ً
فقـه امِللـل اسـتنادا

)م 311(
ّيان رسول جعفر

اخلالصـة: فقـه امللـل هـو حبـث مـزدوج االهتمـام يبحـث يف آٍن واحد 
َحـل(. وقـد كان هذا  بـني موضوَعـني مهـا )الفقـه( و  )علـم امللـل والّنِ
 الهتمـام الباحثـني، وخاّصة يف كتبـم الفقهّية الي 

ً
 مثـارا

ً
الفقـه دومـا

تناولته بالبحث والدراسة.
وبعبارٍة يف غاية الوضوح نقول: إّن موضوع هذا البحث هو األحكام 
ل، والواردة 

َ
ذات الصلة باملعتقدين واملتدّينني بسـائر األديان أو امِلل

يف الفقه من زوايا خمتلفة.
وبعـض هـذه النمـاذج يف غايـة الوضوح والشـهرة، مثـل أحكام أهل 
الذّمـة الـواردة يف أبـواب الفقـه املختلفـة. ومـن أمثلهتـا حكـم ذبيحة 
أهـل الكتـاب، وجناسـهتم وطهارهتـم، والضرائـب الـي جيـب علهيـم 
النـكاح  ومسـألة  الدينّيـة،  أبنيهتـم  وحكـم  يـة،  اجلز بعنـوان  دفعهـا 
خـرى الـي تنـدرج بشـكٍل أو بآخـر 

ُ
واإلرث، والكثيـر مـن املسـائل األ

ل.
َ
حتت عنوان العاقة بني الفقه وامِلل

َحل، األحـكام الفقهّية، متعّدد  ـل والّنِ
َ
املفـردات األساسـّية: الفقـه، امِلل

التخّصصات.



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
ل )م 311(

 
فقه ْملل بر اساس کتاب احکام الملل و النحل ابوبکر خال 99

فقـه ملـل بحثـی دو جانبـه و بین رشـته ای میـان دو موضـوع »فقـه و ملـل و نحل شناسـی« اسـت؛ امـری که 
همیشـه مورد توجه بوده و به ویژه در کتاب های فقهی به آن پرداخته شـده اسـت. در شـکل بسـیار ساده، 
موضـوع ایـن بحـث، احکامـی اسـت کـه در ارتباط با معتقدین و متدینین به سـایر ادیـان یا همان »ملل« 
از زوایای مختلف در فقه آمده اسـت. برخی از این نمونه ها بسـیار روشـن و شـناخته شـده اسـت، مانند 
احـکام اهـل ذمـه کـه در ابـواب مختلـف فقـه آمـده اسـت. بـرای نمونـه حکم ذبیحـه اهل کتـاب، نجس و 
یـه بایـد بپردازنـد، حکم بناهـای دینی متعلـق به آنها، مسـئله نکاح،  کـی آنـان، مالیاتـی کـه بـه عنـوان جز پا

ی از مسائل دیگر که به نوعی ذیل رابطه فقه و ملل جای می گیرند. ارث و بسیار

***
یخی از هم جدا شـدند و بر اسـاس  شـروع داسـتان از آنجاسـت که اهل ادیان و مذاهب در یک دوره تار
نگاهـی کـه اربـاب دیـن یـا مذهـب، بـه مباحـث مختلـف دینـی داشـتند، مرزهایـی را بـرای تعییـن ارتباط 
میـان افـراد مؤمـن بـه دیـن و مذهـب خـود و »دیگـران« تعییـن کردنـد. شـاید یکـی از مهم تریـن آنهـا مسـئله 
یخ، پیروان خود را از مخلوط شـدن با  ارتبـاط خانوادگـی و پیونـد زناشـویی بـود کـه غالب ادیان در گذر تار
ادیـان دیگـر پرهیـز می دادنـد. ایـن مرزهـا گاه سـبب تشـکیل »امـتـ  شـهرهای مذهبی و دینـی« از پیروان 
یـک دیـن یـا یـک نـژاد ـ دیـن ماننـد ارامنـه و یهـود و ماننـد آنهـا شـده اسـت. یهودیـان در این بـاره کارنامـه 
ی همان سخت گیری ها  شگفتی دارند و در داشتن عقاید سخت بسیار مشهورند. مسیحیان نیز روزگار
را داشـته اند. هـر چنـد امـروز در ایـن مسـئله نگاه هـای تـازه و متفاوتـی دارنـد. البته مسـیحیان اصواًل کمتر 
یافت کرده اند و  ی دارند. طبعًا مسـلمانان نیز بر اسـاس آنچه از منابع دینی خود در نگاه فقهی و دسـتور
نیز بر اسـاس آموزه های اعمال شـده در دولت های مسـلمان و نیز تحت تأثیر گسـترش فتوحات، ترکیب 
، دستور العمل های خاص خود را دارند. انعکاس این مسائل  و پیوستن سایر ملل و سیاست های دیگر

بیش از آنکه در کتاب های ملل و نحل باشد که آنجا هم هست، در آثار فقهی است.

ی از ابواب و هر مورد به تناسب حکم و موضوع آمده است. در  فقه ملل در کتاب های فقهی و در بسیار
بخش معامات دربارۀ انواع ارتباط ها و اینکه تا چه حد مجاز است، در بخش دیات، درباره مقدار دیه 
، این مسائل  ی از ابواب دیگر در صدماتی که اهل ذمه و مسلمانان بر یکدیگر وارد می کنند و در بسیار

مورد بحث قرار گرفته است.

اما یک نویسـنده حنبلی کتاب مسـتقلی در قرن سـوم و اوایل قرن چهارم به طورویژه در فقه ملل نوشـت 
کـه اثـر جالبـی اسـت و می توانـد یـک نـگاه جامع به این مسـئله را بـه ذهن متبادر کند. عجیب اسـت که 
یـه بعـد از او چنـدان پیگیـری نشـد. هـر چنـد کتاب هایـی دربـاره اهـل ذمـه به طور مسـتقل نوشـته  ایـن رو

، نگاه و جامعیت این اثر را ندارد. شده است، اما آن آثار
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ابوبکـر احمـد بـن محمـد خـال)م311( که نقش مهمی در شـکل دهی به مذهب حنبلی دارد، بر اسـاس 
فتـاوا و دیدگاه هـای احمـد بـن حنبـل )م241( کتابـی بـا عنـوان الجامـع لمسـائل االمـام احمـد بـن حنبـل 
ی، حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1994( چاپ دیگر این کتاب با  نوشته است. )تحقیق سیدکسرو
عنوان اهل الملل و الردة و الزندقة و تارک الصاة و الفرائض من کتاب الجامع للخال )تحقیق ابراهیم 
یاض، مکتبة المعارف، 1416( با حواشی مفصل و در دو جلد منتشر شده و مقاله  بن حمد بن سطان، ر

حاضر بر اساس همین چاپ است.

نگاهـی بـه فهرسـت کتـاب و عناویـن آن می توانـد مـا را در داشـتن یـک نـگاه کلـی بـه بحـث »فقـه ملـل« 
آشـنا کنـد. ذیـل هـر عنـوان، مسـائلی کـه بحـث شـده، دامنـه ایـن ارتبـاط را نشـان می دهـد. بـرای مثـال در 
کتاب االیمان، احکام اطفال مشـرکان را آورده، چنان که از اسـام آوردن آنها و تبعاتی که دارد بحث شـده 
است. در کتاب المناسک درباره ورود مشرکان و اهل کتاب به مکه بحث شده است. در کتاب الزکات 
نکاتـی دربـاره مسـئلۀ زکات و ارتبـاط آن بـا مشـرکان، ماننـد امـکان پرداخـت زکات به فقرای مشـرک آمده 
یـد و فـروش بـا مشـرکان آمـده و در کتاب النکاح احـکام ازدواج با آنان  اسـت. در کتاب البیـوع احـکام خر

درج شده است. بقیه ابواب نیز چنین است.

کنـون بـا کتـاب مسـتقلی دربـاره فقه ملل روبرو هسـتیم. این ملل شـامل یهود، نصـارا، مجوس و صابئین  ا
می شـود و به تناسـب از زنادقه هم یادی شـده اسـت. در هر زمینه از موضوعات فقهی و نیز در ارتباط با 
ی بر جای  مانده، ارائه شـده و گاه آیه  هریک از ملل، آراء احمد بن حنبل که طی پرسـش و پاسـخ ها از و

و حدیث و مستند او هم توسط خودش یا دیگران ارائه می شود.

کنده و در ابواب مختلف آمده است، اما  غالب این مسائل در کتاب های فقهی ـ حدیثی به صورت پرا
یخی هم  یه »استفتاء« و سؤال   و جواب، شامل گزارش های تار آنچه در اینجا آمده، به دلیل توجه به زاو
می شود که در روشن کردن زمینه و بافت اجتماعی بحث اهمیت دارد. برای مثال بخشی از این مطالب 
درباره مجوسـیان اسـت و از دل آنها می توان به وضعیت ایرانیان مجوسـی مقیم عراق آن وقت و احیانًا 
نقـاط دیگـر پـی بـرد. طبیعـی اسـت که در این میان معلوماتی نیز دربـاره باورهای دینی این گروه ها وجود 

دارد. برای مثال درباره صابئین نکاتی آمده که بر اساس آن، آنها را به یهود مرتبط کرده است.

 در اینجـا دو نکتـه مهـم اسـت: نخسـت تعریفـی کـه از ملـل و تقسـیمات آنهـا در ایـن مباحـث مـورد نیـاز 
اسـت؛ مواردی مانند اینکه اهل کتاب کیسـت اند، آیا تنها شـامل یهود و نصارا می شـود یا مجوسـیان را 
 . ی از مسـائل دیگر هـم در بـر می گیـرد، کـدام یـک از فرقه هـای داخـل اسـام، حکـم کفـار را دارنـد و بسـیار
تکلیـف فاسـفه و متکلمـان از دیـد فقهـا چیسـت و آنـان داخـل کـدام یـک از احـکام اهل ملل هسـتند؟ 
مشـرک به چه گروهی اطاق می شـود؟ صابئین جزء چه دسـته ای هسـتند و مسـائلی از این دست. اینها 
یه  بحث هایی است که اشاره ای به آنها در کتب فقهی و بیش از آن در کتب ملل و نحل آمده، اما از زاو
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بین رشته ای نیاز است تا به آنچه ذیل فقه ملل آمده توجه شود.

یخی درباره تطور احکام ملل به اقتضای مسائل  نکته دوم بحث های تار
یکرد خلفای مختلف است. برای مثال سیاست  سیاسی و بر اساس رو
خلفا و دولت های مختلف درباره اهل ذمه چه تفاوت هایی با یکدیگر 
دارد؟ مذاهـب مختلـف فقهـی در این بـاره چـه تمایـزی بـا یکدیگر دارند 
و تفـاوت سیاسـت ها چـه تأثیـری بر فقه ملل گذاشـته اسـت؟ به عبارت 
دیگـر مسـائل فقهـی در ایـن حـوزه چه مقـدار تابع سیاسـت و چقدر تابع 
آیـات و روایـات و تـا چـه میـزان بـر اسـاس اجتهـاد رهبـران مذاهب فقهی 
در میان مسلمانان است؟ یک نمونه درباره اختاف دیه مسلمان و فرد 
ی از فقیهـان بـزرگ، دیـه مسـلمان و ذمـی را یکـی  ذّمـی اسـت کـه بسـیار
می دانستند؛ چنان که نمونه آن فتاوا در همین کتاب نیز وجود دارد. نظر 

احمد حنبل این بود که: 

در دیـه یهـودی و نصرانـی اختـالف اسـت، امـا عقیـده مـن ایـن اسـت کـه دیـه آنهـا نصـف دیه 
مسـلمان و شـش هزار درهم اسـت، اما کسـانی که مخالف هسـتند، دیه را مسـاوی می دانند. 
ید: احمد حنبل می گفت دیه مجوسی هشتصد درهم ]حتی هزار درهم هم  خبر دیگر می گو
ینـد: دیـه یهودی، نصرانی و مجوسـی  نـه[ اسـت. او گفـت: اصحـاب ابوحنیفـه و ثـوری می گو

مثل دیه مسلمان است. ]اهل الملل و الردة و الزنادقه، ص 383[

ی، کتـاب خـال ضمـن آنکـه اثـری فقهـیـ  اثـری، یعنـی فقه بر اسـاس مأثـور و نقل های رسـیده و  بـه هـر رو
ی احمـد بـن حنبـل اسـت، بـه برخـی از پرسـش های کامـی هـم بـا همیـن  البتـه به طورخـاص دربـاره فتـاو
کید شـود که این  یخی نیز اسـت. در اینجا الزم اسـت مجددًا تأ روش پاسـخ داده و مشـتمل بر نکات تار
احکام در بیشتر کتاب های فقهی مورد توجه بوده و درباره آنها بحث شده است، اما به طور نامنظم، در 
حالی که این اثر به دلیل اینکه به طورویژه »فقه ملل« را یکجا مورد توجه قرار داده، شایسـته توجه اسـت؛ 

نکته ای که در این مقاله آن را مرور خواهیم کرد.

ی  پیـش از ایـن اشـاره کردیـم کـه پیش فـرض این کتاب بر اسـاس آنچـه در آموزه های قرآنـی، روایی و رفتار
مسـلمانان عصر نخسـت بوده، تفاوت گذاشـتن میان طبقات ملل از مسـلمان و غیرمسـلمان اسـت. در 
قرآن از یهود، نصارا، مجوس و صابئین یاد شـده و تفاوت های میان آنان گوشـزد شـده اسـت. برای مثال 
دربـاره خـوردن یـا نخـوردن طعـام آنهـا بحـث شـده اسـت. همچنیـن خداونـد در قـرآن دربـاره اهـل کتـاب 
نکاتی را یادآور شـده و همه این اشـارات یا تصریح ها، منبعی برای آغاز شـکل گیری »احکام و فقه ملل« 

بوده است.
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)ص( درباره اهل کتاب می شـد و  منبـع بعـدی پـس از قـرآن »حدیـث« بـود که شـامل گفتار و رفتـار پیامبر
یـادی از احادیث، اعم از آنکه سـاختگی  موجـب توسـعۀ بیشـتر ایـن مبحـث شـد. در ایـن زمینه، حجم ز
یـا اصیـل باشـد، ناظـر بـه این مسـئله شـکل گرفته و دایره »احـکام ملل« و تفاوت میـان گروه های مذهبی 

مختلف، تعیین مرزها و بیان احکام آنان را بسیار گسترده تر کرد.

کـه  سـومین منبـع، برداشـت ها و اجتهـادات خلفـای نخسـتین در ایـن زمینـه به ویـژه عمـر اسـت. عمـر 
ی از احکام مربوط به فتوحات و جهاد و سـیر را به تناسـب وضع پیش آمده برای حکام و امیران  بسـیار
می نوشـت، الزم بـود دربـاره مجوسـیان و نصـارا تکالیفـی را صـادر کنـد. اینکه کدام یک از ایـن اجتهادها 
)ص( عمـل می شـد، دقیـق نمی دانیـم. مهـم ایـن اسـت که اهـل سـنت، کام عمر و  بـا انتسـاب بـه پیامبـر
رفتـار او  و صحابـه را مسـتند شـرعی تلقـی می کردنـد. کافـی اسـت نگاهـی بـه آثـار حدیثیـ  اثـری و به ویژه 
یابیـم. بخـش بزرگـی از  کتاب هایـی ماننـد مصنـف ابـن ابی شـیبه یـا عبدالـرزاق بکنیـم و ایـن نکتـه را در
یـج صورت  احـکام جهـاد در برخـورد بـا ملـل مختلـف، زاییـده برداشـت های خلیفـه دوم اسـت کـه به تدر

فقهی به خود گرفت.

یخی در این کتاب بسیار حائز اهمیت است. برخی از پرسش ها نشانگر تفکر موجود  اما جنبه های تار
ی از پرسـش ها، جواب های مشـخصی  گرچـه بـرای بسـیار در جامعـه نسـبت بـه مسـئله فقـه ملـل اسـت. ا
کـم ارائـه می شـد، ایـن مسـئله مانـع از بیـن رفتـن  اسـت کـه از سـوی علمـای در خدمـت قدرت هـای حا
کـه از احمـد بـن حنبـل  دیدگاه هـای مخالـف در جامعـه نبـود. در ایـن مـورد توجـه بـه نخسـتین سـؤالی 
می شـود جالـب اسـت. شـخصی از او سـؤال می کنـد: آیـا یهـود و نصـارا از امـت محمـد هسـتند؟ سـائل 
می گوید: برخی در این باره اختاف کرده اند. احمد از این سؤال عصبانی شد و آن را نفی کرد و در پاسخ 
گفت: آیا واقعًا کسانی بوده اند که یهود و نصارا را از »امت محمد« بدانند؟)ص 54-56( این نمونه های 

یخ فقه بسیار مهم هستند. ولو اندک، در تار

 نظم این اثر چنان است که در قالب چند کتاب ]به معنای بخش[ و هر کدام شامل چندین باب و در 
قالب سؤال و جواب ]استفتاء[ مسائلی را ارائه کرده و به آنها پاسخ داده است.

بخـش نخسـت کتـاب، عنـوان بخـش یـا همان کتاب نـدارد، اما ابـواب آن عمدتًا درباره اهل ذمه، شـامل 
ی از موارد پرسـش درباره تکلیف کودکان آنهاسـت  نصرانی ها و یهودیان در امور مختلف اسـت. شـمار
کـه جـدای از پـدر مسـلمان می شـوند. ایـن مـوارد اغلب به شـرایطی اشـاره دارد که در جنگ هـا پدید آمده 
اسـت. در البـه الی ایـن مـوارد، نـکات و پرسـش های قابـل تأملـی وجـود دارد. آیـا می تـوان قـرآن را بـه عنـوان 
کـه بخواهـد تعلیـم قـرآن ببینـد  گذاشـت؟ )ص 120( حکـم نصرانـی ای  « در اختیـار یـک نصرانـی  »گـرو
چیسـت؟ )ص 120( آیـا مسـلمانان می تواننـد در جشـن اعیـاد مشـرکان شـرکت کننـد؟ )ص 121( حکـم 
ازدواج اهـل ذمـه بـا مسـلمانان چیسـت؟ )ص 64( تکلیـف بچـه هفت سـاله یـا ده سـاله اهـل کتـاب کـه 
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مسـلمان شـود چیسـت؟ )ص 106 و 108( دربـاره اخـراج یهـود و نصـارا از جزیرة العـرب چـه حکمی وجود 
گر مسـلمانی زن یهودی و نصرانی داشـت، تکلیف غسـل زن برای عادت ماهانه اش  دارد؟ )ص 126( ا

چیست؟ )ص 114(

کتاب بعدی »الزکاة« اسـت که طبعًا برای اهل کتاب عنوان جزیه به کار برده می شـود. این کتاب شـامل 
پرسش هایی از این دست است که آیا می توان از محل زکات به فرد یهودی و نصرانی کمک کرد؟)ص 
یادی از سـؤال ها  130( بخشـی از سـؤاالت نیز درباره جزیه و مسـائل آن اسـت. )ص 164-182( بخشـی ز
یـه )ص 169( و  یـادت و نقصـان در جز پایـان اهـل ذمـه، امـکان ز نیـز دربـاره گرفتـن عشـریه، تکلیـف چهار

ی دیگر از مسائل مربوط به پرداخت های مالی آنهاست. شمار

کتاب بعدی »البیوع« است )ص 185( که شامل احکام خرید و فروش در ارتباط با »ملل« مختلف اعم 
ی با آنان،  یـد و فـروش با اهل ذمه، مشـارکت تجـار از اهـل ذمـه و دیگـران اسـت. سـؤاالتی ماننـد اینکـه خر
مضاربـه و شـفعه بـا اهـل ذمـه، به کارگرفتـن افـراد یهـودی و نصرانـی در امـری از امـور مسـلمین، )ص 195( 
مسـلمانی که خودش را اجیر اهل ذمه کرده یا خانه اش را به او اجاره داده چه حکمی دارد؟ )ص 198( 
گر مردی بمیرد و فرزندان مسـلمان و نصرانی داشـته  قضاوت میان اهل ذمه چگونه اسـت؟ )ص 203( ا
یت هال قابل قبول است؟ )ص  باشد، تکلیف هر کدام چیست؟ )ص 227( آیا شهادت ذمی برای رؤ

)227

کتـاب بعـدی »نـکاح« اسـت. )ص 229( ایـن کتـاب شـامل تأییـد شـرعی روش زناشـویی مرسـوم در همه 
ادیـان )ص 235( اسـت و اینکـه بایـد نصرانـی بـا نصرانیـه بـدون مهر ازدواج کنند. )ص 239( نیز شـامل 
حکـم ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب، مجوسـیات و مشـرکان بت پرسـت و کسـانی اسـت کـه کتـاب ندارنـد. 

)ص 240(

، عـده و لعـان در آن بحث شـده  کتـاب بعـدی »طـاق« اسـت کـه چنـد مسـئله دربـاره ایـاء، متعـه، ظهـار
است.

« اسـت. )ص 291( در ایـن کتـاب درباره مواردی ماننـد حکم عیادت مریضی که  کتـاب بعـدی »الجنائـز
ی کـه  از اهـل کتـاب باشـد، نبـش قبـور مشـرکان، )ص 293( غسـل دادن مسـلمان توسـط ذمـی، زن بـاردار
جنین او مسلمان است و خودش از دنیا می رود، )ص 302( مشرکی که وصیت می کند همه اموالش را 
صدقـه بدهنـد، )ص 306( نصرانـی کـه وصیـت می کنـد اموالـش را برای فقیران مسـلمان هزینه کنند، اما 

خودش برادرانی دارد )ص 307( و موارد دیگر بحث شده است.

« یـا همـان کتـاب الجهـاد اسـت. )ص 317( در ایـن کتـاب سـؤاالتی از ایـن دسـت  کتـاب بعـدی »السـیر
گر  مطرح شـده که آیا ذمیانی که همراه مسـلمانان با دشـمن بجنگند، سـهمی از غنائم خواهند گرفت؟ ا



آینۀ پژوهش  192
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
ل )م 311(

 
104فقه ْملل بر اساس کتاب احکام الملل و النحل ابوبکر خال

فرد ذمی همراه مسلمانان اسیر شد، می شود برای او فدیه داد و آزادش کرد؟ )ص 320( حکم استخدام 
غامان اهل ذمه برای مسلمانان )ص 329( چیست؟

کتاب بعدی »عتق« و کفارات و ایمان و شهادات است. در این کتاب در این باره سؤال می شود که آیا 
ی استحباب می شود یهودی و نصرانی  می توان فرد یهودی و نصرانی را به عنوان کفاره آزاد کرد؟ آیا از رو

را آزاد کرد؟ )ص 331(

 ) کتـاب بعـدی »الحـدود« اسـت. )ص 339( در ایـن کتـاب دربـارۀ حکـم کسـی کـه درباره رب )پـروردگار
مطلبـی می گویـد کـه گویـی آن را تکذیـب می کنـد، سـؤال شـده اسـت. همچنیـن دربـاره حکـم کسـی کـه 
شـتم النبی)ص( می کنـد، یهـودی ای کـه مسـلمانی را قـذف می کنـد، مسـلمانی کـه یهـودی یـا نصرانـی را 
قذف می کند، فرد ذمی که به زنی مسلمان تجاوز کند، فرد ذمی که از دینی به دین دیگر می رود یا زندیق 
، حکـم ذمیانـی کـه شـرب خمـر علنـی دارند و  می شـود، )ص 352( رجـم یهـودی و یهودیـه توسـط پیامبـر

نصرانی مسلمان شده ای که هنوز خمر و خوک دارد سؤال شده است. )ص 370(

گونـی اسـت، ماننـد رد نظـر  کتـاب بعـدی »دیـات« اسـت. )ص 383( ایـن کتـاب مشـتمل بـر مـوارد گونا
کسـانی کـه دیـه مسـلمان و ذمـی را برابـر می دانـد، حکم ذمی وقتی عمدًا کشـته می شـود، )ص 389( دیه 
فرد مجوسی، حکم نصرانی ای که یکی از مجوسیان را کشته است، حکم نصرانی ای که نصرانی دیگری 
را کشـته اسـت، فـرد ذمـی کـه مسـلمانی را کشـته اسـت، )ص 401( احـکام جراحـات اهل ذمـه، مجوس و 

مسلمان. )ص 402(

کتاب بعدی »فرائض«، یعنی ارث اسـت. در این کتاب از احکام ارث صحبت شـده و اینکه مسـلمان 
از کافـر و کافـر از مسـلمان ارث نمی بـرد )ص 405(  یـا اینکـه فـرد ذمی که می میـرد و وارث ندارد، تکلیف 

مالش چیست؟ )ص 408(

کتاب بعدی »الفتوح« است. )ص 421( در این بخش بحث بر سر این است که حکم بناهای نصرانی  
کـه می سـازند، امـا بـر سـر آنهـا مصالحـه ای صـورت نگرفتـه چیسـت؟ تکلیـف کلیسـاها چیسـت؟ بایـد 
ینت هایی که زنان نصرانی دارند، چیست؟ آیا مسلمانی  تخریب یا حفظ شوند؟ تکلیف صلیب ها و ز

ینت های مسیحی منع کند؟ )ص 430( ی مانند استفاده از ز می تواند زن نصرانی خود را از امور

کتـاب »العقیقـه« کـه یـک مسـئله دارد و آن هـم دربـاره ضیافتـی اسـت کـه اهـل ذمـه بایـد بـرای سـربازان 
مسلمان ترتیب دهند. )ص 435( در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت.

کتـاب بعـدی »الذبائـح« اسـت. )ص 437( در آغـاز دربـارۀ حکـم تسـمیه و بسـم اهّٰلل گفتن بـر آنچـه آنـان 
کـرده اسـت. همچنیـن دربـاره مـواردی ماننـد: حکـم شسـتن ظرف هـای اهـل  ذبـح می کننـد صحبـت 
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کتاب، حکم ذبیحه اهل کتاب برای اعیاد و کلیساهایشان، )ص 444( کراهت غذای حبشیان، )ص 
447( احکام ذبح و ذبیحه مجوسـیان، حکم شسـتن دیگ ها و ظروف مجوسـیان، اندر کراهت غذای 

مجوسیان. )ص 451(

ی بـا اهـل ملـل  کتـاب بعـدی »االدب« اسـت. )ص 455( در اینجـا بیشـتر از مناسـبات اخاقـی و رفتـار
صـح )نصیحت کـردن( دارد )ص 455( و بحث هـای دیگـری  بحـث می شـود. بـرای نمونـه بابـی در الّنُ
مانند: بحث سام کردن به اهل ذمه و چگونگی آن، مصافحه کردن با اهل کتاب، )ص 463( چگونگی 
نامه نوشـتن به اهل کتاب و اینکه آغاز نامه چطور باشـد، )ص 467( احکام مجوس و اندر انکار اینکه 
آنـان »کتـاب« داشـته اند، )ص 468( منـع مجوسـیان از ربـا در میان مسـلمانان، )ص 472( مجوسـی که 
با دختری از اهل کتاب ازدواج کند )ص 475( و احکام ارث مجوسی. )ص 481( چنان که از عناوین 
آشـکار اسـت، در اینجـا بیـش از مـوارد دیگـر از مجوسـیان و بـه عبارتـی ایرانیـان سـخن گفتـه اسـت. )تـا 

صفحه 484(

کتـاب بعـدی »الـرده« اسـت. کتابـی کـه در موسـوعه های فقهـی متأثـر از وضعیـت ترکیبـی جهـان اسـام 
در همزیسـتی بین مسـلمانان و اهل ملل آمده اسـت. اول از روایت رسـول)ص(: »من بدل دینه فاقتلوه« 
یـاد شـده اسـت. اینکـه چطـور فـرد را توبـه می دهند و احکام ارتداد شـوهر یا زن، مسـائل ارث، عدم اجازه 
قتـل زن مرتـد، حکـم مـردی کـه بـه دارالحـرب فـرار می کنـد و بعـد از مدتی برمی گـردد و مسـائل دیگر  بیان 
شده است. )ص 485-509( همچنین مباحثی مانند مردشدن غامان، مردی که حج بجا آورد و بعد 
مرتـد شـود، شـفعه مرتـد، میـراث مرتـد، )ص 516( احـکام زنادقـه، نقـد سـخن کسـی که می گویـد از زندیق 
هم می شـود جزیه گرفت )ص 527(، احکام سـاحران و جادوگران و کاهنان، تارک الصاة، تارک الصیام 

)ص 546( و تارک الزکات آمده است. )ص 552( در این بخش کتاب تمام می شود.

مرور بر داده های کتاب االدب
چنان که اشـاره شـد، بخشـی از احکام فقهی ملل در حوزه ادب و مناسـبات بین مسـلمان و ذمی است. 
اینهـا باورهـای احمـد بـن حنبـل بـر اسـاس احادیثـی اسـت کـه بـه او رسـیده اسـت. البتـه هـر انسـانی در 
خروجی هـای فکـرش اجتهـاد هـم می کنـد، امـا اینجـا بایـد توجه داشـته باشـیم که پیش فرض هـای احمد 
صح  بـن حنبـل احادیـث اسـت. در این باب، نخسـتین مسـئله این اسـت که چـون پیامبر فرمـوده: »و الّنُ
لـکل مسـلم«، نتیجـه ایـن اسـت کـه مسـلمان نبایـد ذمـی را نصیحـت کنـد، امـا ذمـی می توانـد مسـلمان 
را نصیحـت کنـد! )ص 455( برداشـت او از آیـه 31 نـور هـم ایـن اسـت کـه زنـان مسـلمان نبایـد ـ یـا بهتـر 
اسـت ـ خمـار خـود را در برابـر زنـان ذمـی از سـر بـر ندارنـد. )ص 456( فقهـای شـام، ماننـد مکحـول ایـن 
را کـه قابلـه زن مسـلمان یهودیـه یـا نصرانیه باشـد، مکروه می دانسـتند. بوسـیدن زن مسـلمان توسـط زنان 
یهودی و مسـیحی هم درسـت نیسـت. )ص 457( عمر نامه ای به مسـلمانان اهل شـام نوشـت و گفت: 



آینۀ پژوهش  192
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
ل )م 311(

 
106فقه ْملل بر اساس کتاب احکام الملل و النحل ابوبکر خال

اجـازه ندهیـد زنـان آنهـا وارد حمام هایـی که زنان مسـلمان هسـتند بشـوند. )ص 458( همچنین سـؤالی 
پرسـیده شـده کـه آیـا زن مسـلمان می توانـد بچـه یـک مجوسـی را در برابـر پاداش شـیر بدهد؟ پاسـخ داده 
شـده: چیـزی در این بـاره بـه آنهـا نرسـیده اسـت، امـا »فیـه شـنعة«، یعنـی کار بـدی اسـت! )ص 458( در 
ایـن بزنگاه هـا می شـود مـدل اجتهـاد در ایـن مسـائل را هـم بـه دسـت آورد. در بیشـتر مـوارد، حکم مجوس 

سختگیرانه تر از مواردی است که درباره ذمیان یهودی و نصرانی وجود دارد. )459-458(

بـن حنبـل می گویـد دلـش نمی خواهـد  آن سـام کردن اسـت. احمـد  کـه نخسـتین  امـا ادب معاشـرت 
کـه بـرای حاجتـی نـزد او رفتـه  کـه بـه ذمـی می رسـد اول سـام کنـد، حتـی وقتـی  »الیعجبنـی« مسـلمانی 
است ]و به او نیاز دارد[. گویا مستند این حدیث رسول)ص( است: »و ال تبدأوهم بالسام«. ابن حنبل 
گـر سـام کردنـد، فقـط بگوییـد »علیکـم«. )460( وقتـی هـم در راه بـه آنهـا می رسـید، »اذا لقیتـه  می گویـد: ا
فـی طریـق فـا توّسـع لـه«: راه را برایـش فـراخ نکنیـد. )ص 460( وقتی با یک فرد یهودی در مسـیری برخورد 
گر گروهی از مسلمانان و ذمیان هستند، سام بکنید،  می کنید، »فاضطروهم الی اضیقها«. )ص 461( ا
کنیـد. )ص 462( از احمـد بـن حنبـل دربـاره سـام کردن  امـا در پاسـخ سـام، تنهـا مسـلمانان را نیـت 
مسـلمان بـر خویـش ذمـی اش سـؤال کردنـد. گفت: ابتدای به سـام نکنـد و فقط ]به فارسـی[ بگوید: اندر 
آیم؟ این را احمد حنبل به فارسی گفت: اندر آیم، أدخل؟ )ص 462-463( به نظرم دلیل بر این است 

که احمد بن حنبل فارسی را می دانسته است.

اما درباره مصافحه با ذمی پرسـیده اند. احمد حنبل در این باره گفته اسـت که از آن کراهت دارد و بهتر 
اسـت این کار را نکند؛ )ص 463( چون این کار نوعی تعظیم آنهاسـت، در حالی که ما مأمور به تذلیل 
هسـتیم، )ص 464( اما چون پیامبر برخی از اهل کتاب را با کنیه صدا زدند، این کار در برخورد با اهل 
کتـاب جایـز اسـت. نمونـه آنکـه پیامبـر بـه اسـقف نجـران گفتنـد: یـا ابـا الحـارث؟ )ص 464( از آنجـا کـه 
پیامبر نامه به مشرکان نوشته و یاد خداوند در آن بوده، نامه نوشتن به مشرکان و طبعًا اهل کتاب که ذکر 
ی آن نـام خداسـت، بـه اهل  خـدا در آن باشـد، بـدون اشـکال اسـت، )ص 466( امـا فـروش لباسـی کـه رو
، همراه خود قرآن را به  ذمه کار خوبی نیست. مستند این حکم این است که از رسول نقل شده که مسافر
سرزمین دشمن نبرد. )ص 466( به این نمونه اجتهادها توجه کنید. در نامه نوشتن به یهودی یا نصرانی 
هم نوشته شود: »سام علی من اتبع الهدی، اما سام کلی نوشته نشود«. )ص 467( اینکه برای یک مرد 

مشرک گفته شود: »انه رجل عاقل« درست نیست. آنها فاقد عقل هستند. )ص 467(

احمـد بـن حنبـل ایـن مطلـب را قبـول نداشـت کـه مجوسـیان صاحـب »کتـاب« و در واقـع در زمـره »اهـل 
کتـاب« هسـتند. گویـا همـان وقـت کسـانی بودنـد کـه ایـن عقیـده را داشـتند، امـا احمـد سـخن آنـان را رد 
ی اتفـاق افتـاد، ایـن بـود کـه عمـر بـا شـهادت عبدالرحمـن بـن عـوف کـه ]از قـول  می کـرد. آنچـه بـه گفتـه و
رسول[ گفت: »در امر گرفتن جزیه از مجوس، همان سنت اهل کتاب اعمال شود«، دستور داد تا چنین 
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شـود. همچنیـن در جـای دیگـری می گویـد کـه خـوردن ذبیحـه مجـوس حـال نیسـت، چنان کـه نـکاح بـا 
آنان هم جایز نیسـت. دیه آنها هم سـیصد درهم ]در برخی نقل ها هشـتصد درهم آمده، ص 392 و دیه 
مجوسـیه چهارصد درهم، ص 394، در حالی که دیه یک مسـلمان شـش هزار درهم بوده[ اسـت. احمد 
« اسـت. )ص 468( از ابـن عبـاس هم نقل شـده اسـت کـه وقتی  حنبـل می گفـت: دیـن آنهـا نجـس »قـذر
پیامبرشـان درگذشـت، »کتـب لهـم الشـیطان المجوسـیه« شـیطان بـرای آنهـا مجوسـیت را نوشـت! )ص 
469( احمد بن حنبل بر خاف عده ای دیگر از فقهای سنی، برخورد با مجوس را ـ از این نظر که مانند 
مشرکان نباشند ـ تنها در امر جزیه می داند، نه اینکه »اهل کتاب« باشند و مثًا ذبیحه آنها ]از نظر اهل 

سنت[ و نکاح با آنان جایز باشد. )ص 470-469(

حدیـث بجالـه کـه در ایـن مـورد اسـتناد می شـود، مربـوط به شـخصی بـه همین نام اسـت که زمـان عمر از 
عّمال او بوده و نامه ای از او را گزارش کرده که در آن گفته است: 

سـاحران را بکشـید و جلسـات مجـوس را کـه زن و مـرد در آن حضـور دارند، جـدا کرده و مانع 
کید می کند که با شهادت عبدالرحمن  ید؛ و تأ از زمزمه ـ آوازخوانی آنان در این جلسات ـ شو
یـه، همان طور که با اهل کتاب عمل می شـود، با اینها  بـن عـوف دسـتور داد کـه در گرفتـن جز

هم برخورد شود. ]سنن الکبری بیهقی، 8/ ش 17122] 

ی، تفاوت »مجوس« با »اهل کتاب« به ویژه در امر »خوردن ذبیحه« و »نکاح« آشکار است.  به هر رو

و المجوس صولحوا علی أداء الجزیه، فما کان سوی ذلک قتلوا. )ص 471(

کن اسـت که راه دیگری ندارد.  از احمد بن حنبل درباره فردی مجوسـی سـؤال کردند که در کوچه ای سـا
ی از مسـلمانان اسـت. به او می گویند از اینجا برود، اما  او آنجا نشسـته و به طور آشـکار مشـغول رباخوار
مردی که صاحب آن خانه است، می گوید او با ایتامش در آنجاست و من نمی توانم او را بیرون کنم. آیا 

ی، او را به حالش رها نکنید. )ص 471( ما می توانیم او را بیرون کنیم؟ گفت: آر

از احمد حنبل درباره مجوسیه ای سؤال کردند که همسر برادر یا پدرش است! همسرش او را طاق داده 
ی مسـلمان  یا می میرد. او برای گرفتن مهریه اش از مسـلمانان اسـتمداد می کند. احمد پرسـید: شـوهر و

. گفت: مهریه ای ندارد. )ص 476( بود؟ گفتند خیر

یـه زن هم باید  مـرد مجوسـی کـه مسـلمان شـود، بایـد از زنـش کـه همچنان مجوسـی اسـت جدا شـود. مهر
گر هنوز دخول نکرده، مهریه ای به او تعلق نخواهد گرفت. پرداخت و از او جدا شود. )ص 474( البته ا

؟ از احمـد بـن  دربـارۀ اینکـه آیـا مسـلمانان بـه روابـط خانوادگـی میـان ملـل دیگـر هـم نظـری دارنـد یـا خیـر
حنبـل دربـارۀ مـردی مجوسـی کـه زنـی نصرانـی گرفتـه سـؤال شـد. او گفت: باید سـلطان بین آنهـا جدایی 
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بیندازد. علت را پرسـیدند، گفت این منشـأ فسـاد اسـت؛ چون ذبیحه اهل کتاب برای ما حال اسـت، 
امـا ذبائـح مجـوس خیـر )ص 475( و البـد در صـورت ازدواج آنها تکلیف مسـلمانان نامشـخص اسـت. 
گر بین ملـل، مانند یهـودی و نصرانی و  ، یعنـی اینکه ا البتـه کسـانی هـم فتوایشـان ایـن بـود کـه در ایـن کار

مجوسی نکاحی صورت گیرد، نباید مداخله کرد.

گر مرده باشـد و برای مسـلمانی بفرسـتد، نمی شـود اسـتفاده کرد، مگر آنکه صید هنوز  صید مجوسـی هم ا
ل کننـد. )ص 476( البتـه اسـتفاده از سـگ مجوسـی بـرای صید اشـکال  زنـده باشـد و او را بـا تذکیـه حـال
نـدارد. برخـی از همیـن هـم کراهـت داشـتند. )ص 478( احمـد بـن حنبـل نه تنهـا صید بـّری، بلکه بحری 
ل نمی دانسـت. در برخـی از نقل هـا  مجـوس را هـم بـه دلیـل اینکـه »لیسـت لهـم ذکاة« تذکیـه ندارنـد، حـال
خوردن ماهی و ملخ را مجاز می دانست، بر خالف خوردن ذبائح که حرام بود. مقصود صیدی است که 
 با ذبح به سـرانجام می رسـد. 

ً
توسـط سـگ صید شـده یا صیدی که توسـط پرنده به دسـت آمده و معموال

یـا دو فتـوا  بـه عبـارت دیگـر چـون ماهـی و ملـخ را ذبـح نمی کننـد ایـرادی نـدارد. )ص 480( در هـر حـال گو
داشته، اما بیشتر دومی از او نقل شده است.

بـاره ارث مجـوس سـؤال شـد. گفـت: »میـراث المجـوس یقسـم علی مثـل میراث المسـلمین«.  از احمـد در
البته مشـکل از نظر او مواردی بود که خواهر و برادر در نکاح هم بودند یا موارد مشـابه که ارث اینها را هم 

توضیح می دهد. )ص 482( با این مسئله کتاب االدب تمام می شود.

شبا شبا = لیلة لیلة
یـه می پردازند،  یکـی از احـکام ملـل کـه ذیـل »کتـاب العقیقـه« آمده این اسـت که اهل ذمه و کسـانی که جز
ز از ایشـان پذیرایـی کننـد.  بایـد عرب هـای مسـلمان مسـافر را بـه عنـوان مهمـان بپذیرنـد و یـک شـبانه رو
ز هم هست. این شرط عمر بعدها به صورت حکم ثابت  اختالف نظرها در سایر کتاب ها تا سه شبانه رو
شرعی در احکام ذمیان درآمد. این موارد بسیار فراوان است که با وجود آنکه نه در قرآن و نه حدیث نبوی 

شاهدی ندارد، اما به صرف اینکه سنت خلیفه است، شرعی و ابدی هم شده است.

ز مهمانی را شـرط کرد، در حالی که بر  در منابع دیگر نوشـته اند که عمر برای نصارای شـام و جزیره سـه رو
)رضی  یـرا از نظـر مالی وضـع پایین تری داشـتند ]و عمر ز را شـرط کـرد؛ ز نصـارای سـواد عـراق یـک شـبانه رو
یـره وغیرهما، ففی شـرطه علی  اهلل عنـه( لـم یشـرط علـی طائفـه معینـه، بل شـرط علی نصاری الشـام والجز
إطاقتهم ذلک. وأما نصاری السواد فشرط علیهم یومًا  ثه أیام لیسارهم و نصاری الشام والجزیره ضیافه ثال
یـره. فـکان عمر رضی اهلل عنـه یراعی فی ذلک حال  ولیلـه، ألن حالهـم کان دون حـال نصـاری الشـام والجز

یه وفی الخراج[. أهل الکتاب؛ کما کان یراعی حالهم فی الجز

و آمده است که عمر نوع غذا و دادن علوفه را شرط نکرد و این مسئله در هر مورد به عرف آن قوم و وضع 
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آنها مربوط می شود.

ل آمده به این شرح است: اما چهار روایتی که در کتاب احکام الملل خال

بـاره حدیـث ابن ابی  یـد: محمـد بـن علـی مـرا روایـت کـرد از مهنـا کـه از احمـد بـن حنبل در ل می گو 1.  خـال
ید: از احمد پرسـیدم:  ز را معین کرد«. مهنا گو یه، یک شـبانه رو لیلی پرسـید: »عمر بر اهل سـواد و اهل جز

ز یعنی چه؟ گفت: اینکه باید مهمان داری کنند. )ش 1002( )ص 436-435( یک شبانه رو

ز  یـد: محمـد بـن علـی گفـت: به احمد گفتم ]این روایت را که[ »عمر بن خطاب یک شـبانه رو ل گو 2.  خـال
یـه معنـی کنـد. گفـت: وقتی ما بـر آنان والیت می یافتیم، می گفتند: شـبا شـبا«! از  را بـر اهـل سـواد و اهـل جز

ز یعنی چه کار کنند؟ گفت: ]باید[ مهمان داری می کردند. احمد پرسیدم: یک شبانه رو

گفـت: شـبا شـبا بـه فارسـی، یعنـی لیلـه لیلـه. )ش 1003( ]شـاید  پرسـیدم: شـبا شـبا یعنـی چـه؟ احمـد 
ز سر کار و زندگی خود هستند.[ این هم نشان  مقصودشان این بود که فقط شب نزد آنان بمانند؛ چون رو

می دهد احمد بن حنبل فارسی می دانسته است.

یـد: عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل گفت: پدرم از وکیع و او از هشـام، او از قتاده، او از حسـن از  ل گو 3. خـال
ز را شـرط کرد. نیز اینکه پل ها را اصالح کنند  احنف بن قیس روایت کرد: »عمر بر اهل ذمه  یک شـبانه رو

و اینکه اگر مردی از مسلمین میان آنان کشته شد، باید دیه او را بپردازند«.

یـد: عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبل گفت: پـدرم از وکیع از ابی اسـحاق از حارثه بن مضرب نقل  ل گو 4. خـال
ز مهمانداری کنند، اما اگر مسـافران به دلیل باران یا بیماری  کرد: عمر بر ذمیان شـرط کرد تا یک شـبانه رو
گر بیشتر ماندند، از اموال خودشان خرجشان را  ز از آنان پذیرایی کنند و ا نتوانستند حرکت کنند، دو رو

متکفل شوند. )ص 436(

احکام فقهی زنادقه
می توان از ملل رسمی و غیررسمی سخن گفت. اهل کتاب عنوانی است برای یهود و نصارا که تکلیفشان 
بـاره صابئیـن و مجـوس هـم اگرچـه قـدری ابهـام وجـود دارد، بـه هـر حـال رسـمی هسـتند.  روشـن اسـت. در
ابهام به این معنا که صابئین به دلیل بزرگداشـت شـنبه در زمره یهود هسـتند یا خیر و درباره مجوس این 
باره  یه؟ در پرسـش مطرح بود که آیا اساسـًا در همه احکام در شـمار »اهل کتاب« هسـتند یا تنها در امر جز
بت پرستان یا مشرکان هم تقریبًا تکلیف روشن بود. روشن است که مسلمانان بعدها با گروه های دیگری 
برو شدند، باید مسئله آنها را حل می کردند. در  هم برخورد داشتند. درست مانند اینکه وقتی با مجوس رو
یژه در وقایع مربوط به فتوحات مواردی را یافت. پیدایش برخی از  یخ مسـلمانان، به و این زمینه باید در تار
زگار   این سـؤال را بـرای فقیهان تازه می کرد؛ چنان کـه در ایران در رو

ً
دین هـا یـا شـبه دین های تـازه هـم معموال
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، داستان بهاییت یک چنین مسئله ای را داشته و هنوز هم دارد. اخیر

یـه، فالسـفه، حکمـا و تعابیری شـبیه بـه این که از   امـا در داخـل مسـلمانان تکلیـف »زنادقـه« چـه بـود؟ دهر
دید فقیهان، بی دین هایی بودند که در امتداد زنادقه به شمار می آمدند. تکلیف این ها چه بود؟

رد. مرتدین کسانی هستند که با داشتن یا نداشتن  ل احکام زنادقه را ذیل احکام مرتدین می آو ابوبکر خال
یده و حاال به دالیلی از آن برگشـته اند. )ص 485-523( ارتداد بابی اسـت  سـابقه دین دیگر به اسـالم گرو

ره اسالمی در تمام مجموعه ها و موسوعه های فقهی آمده است. که در تمام دو

امـا زندیـق کیسـت؟ در این بـاره اختالف نظـر اسـت و می دانیـم کـه غزالـی کتابـی بـا عنـوان فیصـل التفرقـة 
بیـن االسـالم و الزندقـة نوشـته اسـت. در آنجـا زندقـه مطلـق را »انـکار اصـل معـاد« و انـکار »صانـع« عالـم 
، دمشـق 1992م( اما غالبـًا افرادی هم که  می دانـد، )فیصـل التفرقـة، ص 58-59، تصحیـح محمـود بیجو
ر داشـته باشـند، از دید کسـانی چـون غزالی  یـل بـه خـدا و معـاد باو ل های فلسـفی دارنـد، ولـو بـا تأو اسـتدال
ر داشته باشند. غزالی اعتقاد دارد که  گر به »قدم عالم« یا »قدم ماده« باو یژه ا زندیق به شمار می آیند، به و
در حوزه فروعات به جز انکار یک اصل دینی که متواتر از رسول)ص( رسیده باشد، مسئلۀ دیگری باعث 
یلی در آن رخ داده باشـد، موجب کفر نمی شـود، مانند مباحث  کفر نمی شـود و همان هم اگر خطای تأو
امامـت و احـوال صحابـه کـه در ایـن دسـته جای می گیرد. )همان، ص 62( بـه هر روی این نوع زندقه، کفر 

در حوزه اصول اعتقادات است.

در متن ما آمده اسـت: زندیقان کسـانی هسـتند که به لباس اسـالم درمی آیند، اما بر دینی جز آن هسـتند. 
ید و در ظاهر خود را در سـلک مسـلمانان  )ص 524( به این ترتیب ممکن اسـت زندیق شـهادتین را بگو
گـر کسـی را  بـر اسـاس برخی از  رد، امـا فقهـای مخالـف بـا زندقـه کاری بـه ادعـای وی ندارنـد و ا بـه شـمار آو
ادعاهـای وی زندیـق دانسـتند، حکـم خـود را جـاری می کننـد. بـه عبارتـی از نظـر آنـان زندقـه نوعـی »دیـن 
مکتـوم« اسـت و بـه همیـن دلیـل توبه بـردار نیسـت. )الخـالف، طوسـی، ج 5، ص353( توبـه درباره کسـی 

مصداق دارد که مثالً مسیحی شده و حاال برمی گردد و مجددًا مسلمان می شود.

بـاره فـرد مرتـدی کـه بـه یکـی از ملـل رسـمی پیوسـته، ایـن حکـم وجـود دارد کـه می شـود او را توبـه داد، اما  در
زندیـق را به هیچ وجـه نمی شـود توبـه داد: »الزندیـق الیسـتتاب«. ایـن سـخن احمـد بـن حنبـل اسـت. )ص 
زه می گیـرد ]و در واقـع زندیـق اسـت[، چطـور  524( احمـد می گفـت کسـی کـه هـم نمـاز می خوانـد، هـم رو
گـر از سخنانشـان برگردنـد، از آنـان قبول می شـود، اما بحـث توبه در کار  توبـه داده شـود؟ )ص 524( البتـه ا
نیسـت و در صورتـی کـه از آراءشـان برنگردنـد، راهـی جـز شمشـیر نیسـت. )ص 524-525( در ایـن مـورد 
ع( در برخورد با شـماری که زندیق بودند، اسـتناد می شـود و آن سـوزندان آنهاسـت. در  به سـیره امام علی)
ایـن خبـر آمـده اسـت کـه آنـان هـم از بیت المـال بخشـش می گرفتند، هـم با مسـلمانان نمـاز می خواندند و 
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هم بت می پرستیدند.

ضمن روایت شماره 1334، این خبر به دو صورت نقل شده است. در یک نقل آمده که توبه داده نشدند 
و در خبر دیگری آمده که آنان را توبه دادند. )ص 525( در بررسی مستقلی که این بنده خدا در مقاله ای 
یخی،  ، یعنی احراق این افراد غیرقابل قبول خوانده شده است. )مقاالت و رساالت تار بور کرده، روایت مز
ع( و  باره توبه دادن توسط عثمان و علی) دفتر اّول، مقاله 25، ص 771-780( در این بحث، اخباری در

معاذ و ابوموسی اشعری در موارد مشابه گزارش شده است. )ص 526(

 بـا ایـن حـال در خبـر دیگـری آمـده اسـت کـه یـک بار در برخورد با مسـلمانی که مرتد شـده و بـه دین نصارا 
باره  یـش اعتـراف کـرد و تقاضای توبه کـرد او را توبه دادنـد، اما در یـده بـود، وقتـی آن شـخص بـه گنـاه خو گرو
گروهـی از زنادقـه کـه از اسـالم برگشـته بودنـد، ولـی برگشـت از اسـالم را انـکار کردنـد، در حالـی کـه شـواهد 
گواهـی مـی داد کـه مرتـد شـده اند، آنهـا را توبه ندادند. علت تفاوت این دو مورد را سـؤال کردند، فرمود: مورد 
اّول اقـرار کـرد و بـه همیـن دلیـل توبـه داده شـد، امـا در مورد دوم اینهـا نپذیرفتند و اقرار بر ارتداد و بازگشـت 
از آن نکردند تا آنکه شـاهد و گواه بر ارتدادشـان اقامه شـد، پس توبه داده نشـدند. )ص 527( )به روایات 

شیعی هم در این باره می توانید مراجعه کنید: من الیحضره الفقیه، ج 3، ص 152(

یه گرفتـن از زنادقـه سـؤال شـد و او اظهـار شـگفتی کـرد. او در این بـاره ایـن نظـر را  بـاره جز از احمـد حنبـل در
یه گرفت.  داشـت کـه بایـد گـردن آنـان را زد و اینکـه چنیـن چیزی در اسـالم وجود ندارد که بشـود از آنـان جز
)ص 527( آخرین نکته هم این است که اموال زندیق را، البد پس از کشتن، باید به بیت المال مسلمانان 

باره واگذارکردن آن به فرزندان مسلمانش هست. ببخشند. )ص 528( البته نظری هم در

 مسـائلی 
ّ

روشـن اسـت کـه ایـن بخـش، عمدتـًا احـکام زندیـق بـه اعتبـار توبـه دادن و ارتـداد و قتـل بـود، واال
یـد و فروش  بـوط باشـد، در برخـی از ابـواب دیگـر هـم هسـت. برای مثـال در منابع از خر کـه بـاز بـه زنادقـه مر
کتاب هـای زنادقـه هـم بحـث می شـود کـه حکـم در ممنوعیـت آنهـا داده شـده اسـت. )المبسـوط فـی فقه 

االمامیه، ج 2، ص30(

احـکام سـاحران و کاهنـان هـم اغلـب در کنـار احـکام زنادقه بحـث می شـود، )ص 529-534( اما اینکه 
یم، دشوار به نظر می رسد. ر بخواهیم آنان را هم در شمار »ملل« بیاو

نتیجه 
یسـت می کننـد، از  مسـئله فقـه ملـل بـه معنـای احـکام ملت هـای غیرمسـلمان کـه در میـان مسـلمانان ز
یخ فقه  جملـه بـا عنـوان مشـابهی ماننـد احـکام اهـل ذمه، گرایش جالبـی در حوزه پژوهش های فقهـی و تار
و هم زمان بحث ملل و نحل اسـت. این بحث جذاب به دو صورت مطرح شـده اسـت. شـکل غالب آن 
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در کتاب های فقهی به صورت پراکنده اسـت و صورت دوم به صورت متمرکز چنان که در کتاب ابوبکر 
ری آرای احمد بن حنبل آمده اسـت. در این بحـث می توان به جنبه های  ل و البتـه بـا تمرکـز بـر گردآو خـال
یخی، اجتماعی و فرهنگی افزون بر فقهی و دینی توجه داشـت و عناصر و مؤلفه های جوامع اسـالمی  تار
یادی  را در این زمینه روشن کرد. نقش سیاست در شکل گیری مسائل فقهی در این حوزه دارای اهمیت ز
است که ضمنًا می تواند ماهیت برخی از فتاوا را روشن کند. به طور کلی شاید بتوان این ایده را مطرح کرد 
کـه می تـوان فقـه ملـل را بـه صـورت یک گرایش در مطالعات فقهی مطرح و آن را به صورت متمرکز بحث و 

یس کرد. بررسی و حتی تدر


