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Abstract
The peaceful coexistence of citizens in an Islamic society can 

appear in many forms, one of which is the provision of appropriate 
bicultural opportunities. Facilitating the affairs of religious 
minorities’ places of worship is one example of this. However, some 
critics may portray the granting of permission to non-Muslims, in 
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this case, to be incorrect as it relies on socio-cultural influences or 
the illusion of cultural domination. Therefore, it is necessary to adopt 
both rational approaches by examining the theoretical contexts of 
the discussion and to prevent going to extremes by explaining the 
position of Islamic sharīʾah in this area. By critically examining the 
jurisprudential opinions and relying on documentary analysis, the 
present study has considered the Islamic judge in the agreement 
based on the interests of the Islamic society to have the necessary 
and sufficient authority in this regard while rejecting the basis of 
prohibition and its evidence and based on the principle of freedom of 
thought and action of citizens in Islamic society. This study examines 
this problem by presenting the approving proofs for this opinion 
with a permissible approach and solves it. Therefore, this study first 
rescinds the principle of prohibition (aṣl al-ḥurmat) in this issue by 
scrutinizing the four main approving proofs of prohibition in each of 
the hypotheses of construction, maintenance, and restoration through 
rejecting the evidence, then relying on the two principles of ibāḥah 
(permissibility) and concomitance of permission to the object with 
permission of its essential necessities, it considers the recognition 
of expediency as the main basis in resolving this problem by the 
Islamic judge in the circle of the freedom of action and the principle 
of thought.

Keywords: the Contract of Dhimmīs, Religious Minorities, Places 
of Worships, Islamic Government, Peaceful Coexistence.
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چکیده
همزیستی مسالمت آمیز شهروندان در جامعۀ اسالمی نمودهای مختلفی می تواند داشته 
باشــد که ازجملۀ آن ها تمهید فرصت های مناسب زیســت ـ فرهنگی است. از نمونه های 
تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه های اقلیت  دینی است. با وجود این، 
ممکن اســت برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، 
اعطای مجوز به غیرمســلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری 
است تا با بررســی زمینه های نظرِی بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه 
برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسالمی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری 
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به عمــل آید. پژوهش حاضر با بررســی انتقادی آرای فقهی و  با تکیه بر تحلیل اســنادی، 
ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عمِل شهروندان در جامعۀ 
اسالمی، حاکم اســالمی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسالمی دارای اختیار الزم و 
کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسئله پرداخته و آن 
را حل کرده است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در 
هریک از فرض های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریِق رد ادله نقد کرده است و اصل 
حرمت در مسئله را منتفی نموده است. آن گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و مالزمۀ اذن به شیء 
با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسالمی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و 

اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسئله دانسته است. 
کلیــد واژه هــا: عقــد ذّمــه، اقلیت  دینــی، معبد، حکومت اســالمی، همزیســتی 

مسالمت آمیز.

مقدمه و بیان مسئله
الزمۀ زندگی انســان وجود جامعــه و زندگی اجتماعی اســت و آن گونه که در 
پژوهشی مستقلی به اثبات رسیده است، دسترسی و مشارکت فرهنگی حق شهروندی 
در برخورداری های فرهنگی است، به نحوی که علی رغم شاخص بودن شرع مقدس، 
حق برخورداری های فرهنگی حقی بشری و عام دانسته شده است. ازجمله نمودهای 
عینیــت یافتن آن در حکــم به جواز نگهداری از اماکن مذهبــی و احداث معابد و 
مراکز جدید مذهبی یا نواختن ناقوس کلیساها است )نوریان و آدینه، 1396، 87(. با وجود 
این، برخی آرای فقهای امامیه در مخالفت با عمومیت چنین حقی قرار گرفته است. 
شــاید بتوان نگاه برخی فقیهان بر ممنوعیت بلندمرتبه سازی بناهای غیرمسلمانان در 
جوامع اســالمی را که مبتنی بر قاعد نفی سبیل است )نجفی، 1404ق، 284/21(. ازجمله 
مســتندات نگاه مضّیق به حیات اجتماعِی اقلیت ها دانست، اما آنچه از بررسی های 
صورت گرفته به دست آمده است، هیچ یک از آنان درخصوص حکم به حرمت معابد 
اقلیت های دینی، بر این دلیل تمســک نکرده اند و چه بســا علت اصلی رویکرد آنان 
توجه به آثار فکری و عقیدتی حضور چنین مراکزی در جوامع اســالمی بوده باشد. 
ازاین رو فقیهان امامی بیش از آن که بر قاعدۀ نفی سبیل و مبانی اعتباری آن استدالل 
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کرده  باشند، بر مبانی حرمت نشر افکار ناصواب تاکید ورزیده اند که در ادامه مورد 
بررسی قرار خواهند گرفت. درمقابل، نگاه پژوهشگرانۀ برخی به لزوم عمومی سازی 
قاعدۀ همزیســتی مسالمت آمیز مؤید این سخن است که آزادی متقابل مسلمانان در 
ممالک غیراســالمی ازجمله مبانی پذیرش آزادی اقلیت های دینی غیرمســلمان در 
جوامع اســالمی بوده اســت. آنان با بررســی تحوالت تمدنی در جهان امروز و بنابر 
ضرورت حفظ نظام اجتماعی، تعارض بســیاری از موارد قانون پذیری مسلمانان در 
جوامع غیراســالمی را به عنوان یک اقلیت در آن جوامع با قاعدۀ نفی ســبیل منتفی 
دانســته اند )قبولی، احمدوند و فخلعی، 1397، 128(. با احترام به این سخن شاید بتوان نگاه 
جامِع اسالم را به زیست مبتنی بر قاعدۀ ضرورت حفظ نظام اجتماعی، مبنایی اساسی 
در دوران معاصر به شــمار آورد که از هم تنیدگی هــای روابط میان ملت ها برخوردار 
است و حضور مؤثر ارتباطات ناشی از فضای مجازی درهم شکنندۀ انحصار حضور 
فیزیکی در این دوران شده است )غوث، ناصری مقدم و مهریز ثانی، 1395، 111(. ضمن این که 
بایــد قاعدۀ ضرورت حفظ نظــام در این حوزه را با توجه به اصل آزادی اندیشــه و 
مشروعیت حق برخورداری های فرهنگی شهروندان در جامعۀ اسالمی مورد نظر قرار 

داد. 
عالوه بر حق مذکور و عمومیت آن، بررســی موضوع از زاویۀ زیباشناختی بناها 
و آثــار آن بر هویت جامعۀ اســالمی نیز خالی از لطف نخواهــد بود، چراکه مناظر 
شــهری ازجمله موضوعات مهم در معماری شــهری است که با توجه به زمینه های 
فرهنگی ـ اجتماعــِی آن )به ویژه در بناها و امکنۀ خــاص( و همچنین به جهت تأثیر 
ویژگی های عینی و ذهنی آثار معماری بر شــهروندان، عاملی هویت ســاز به شــمار 
آمده است )مصطفوی صاحــب و دیگران، 1397، 332(، زیرا آن گونه که پژوهشگران تصریح 
نموده اند، »ذهن انســان تصویر ذهنی شــهر را بر مبنای تأثیرات حســی، تجربه ها و 
خاطره های شــخصی، قضاوت، زیبایی شناســی، تجربه های گروهی و خاطره های 
جمعــی، حوادث تاریخی و چارچوب فرهنگی ارزش ها و آرمان ها و ایده ال ها ایجاد 
می کند، از این روســت که رفتار شــهروندان هم به فضاهای شهری شکل می دهد و 
هم در محیط های شــهری شــکل می گیرد« )ســیاف زاده و دیگران، 1392، 31(. به نحوی 
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که می توان جوامع شــهری را به واسطۀ ویژگی های مناظر شهری و نشان های شهری 
موجود در آن به پیروی از مکاتب فکری خاص منتسب کرد، چراکه »ادراک بیننده 
از قابلیت های نهان عناصر منظر به پیشینه های اجتماعی فرهنگی و حتی اقتصادی و 
مذهبی نیز برمی گردد« )شــرقی، 1390، 53(. بر همین اساس و آن گونه که پژوهشگران 
حوزۀ معماری شهری به آن اشاره کرده اند، رویکردهای نشانه های شهری قرینه ای بر 
صحت این ادعا و البته بیانگر اهمیت و تأثیر فرهنگی ـ اجتماعی مناظر شهری هستند 
)مصطفوی صاحــب و دیگران، 1397، 354-353(. بنابراین »نمادهای شهری نظام ارزش ها را 
نشان می دهد و نمی توان آن را از بعد فرهنگی متمایز کرد « )عاملی و دیگران، 1391، 82(. 
وجود اقلیت های دینی و بهره گیری آن ها از آداب و اســلوب خاص که می تواند 
در امکنۀ دینی آنان بروز و ظهور بیشتری نیز داشته باشد، مشمول همین قاعدۀ عمومی 
تأثیر منظر شهری بر هویت سازی شهر قرار می گیرد. با وجود این، فقیهان امامی فارغ 
از چنین مبانی نظری و صرفًا براساس منابع معتبر استنباط حکم، دیدگاه های متفاوتی 
را درخصوص بناها و مکان های متعلق به اقلیت های دینی به عنوان یکی از نمونه های 
فراوان تنوع مناظر شــهری و برخورداری های فرهنگی ارائه کرده اند. بر این اســاس، 
پژوهش حاضر نگهداری و ترمیم معابد اقلیت های دینی را به جهت نقش دیدگاه های 
فقهی بر سیاست گذاری و تدوین قوانین شهری و نیز تجویز یا ممنوعیت احداث، از 
نگاه فقیهان امامی بررســی کرده است. اهمیت و ضرورت این پژوهش تا آن جاست 
که اواًل با توجه به جایگاه فقه در حقوق موضوعۀ ایران، ثمرۀ اختالف دیدگاه فقهی 
بر قوانین مرتبط با حفظ و نابودی ابنیۀ تاریخی تأثیر مســتقیم خواهد داشــت، به این 
بیــان که حکم به ممنوعیت ترمیم و نگهداری ابنیۀ مذکور می تواند منجر به نابودی 
برخی نمونه های خاص شود که ممکن است از شهرتی جهانی نیز برخوردار باشند، 
در حالی که تجویز ترمیم پذیری ابنیۀ متعلق به اقلیت های دینی، اقدامی مهم در حفظ 
میراث فرهنگی ملموس گروه های اقلیتِی جوامع به شــمار خواهد رفت. ثانیًا با توجه 
به گســترۀ جریان قوانین در حوزۀ اقتصادی، درآمدهای اقتصاد گردشــگری نیز از 
تنظیم سیاست گذاری و تدوین قوانین براساس هریک از دیدگاه های فقهِی پیش گفته 
تأثیرپذیری فراوانی خواهد داشــت و البتــه این ها همه غیر از آثار تنش زای اجتماعی 

http://www.Jostar-fiqh.maalem.ir


195

احداث، نگهداری و 
ترمیم معابد اقلیت های 

دینی در فقه امامیه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

میان شهروندان در جوامعی است که از تنوع زیست دینی برخوردارند. بر این اساس، 
پیش از نقد آرای فقهی و بیان نظر منتخب، تبیین مفهومی اقلیت های دینی و کلیت 

آرای فقیهان امامی به عنوان مبانی نظری، بحث اجتناب ناپذیر است. 

ادبیات پژوهش و پیشینۀ تحقیق
پیشینه تحقیق

حقوق اقلیت ها موضوعی چالشی است که همواره مورد توجه و کنکاش نظامات 
حقوقی قرار گرفته اســت. بررســی های انجام گرفته ناظر بر وجود برخی پژوهش ها 
است. پژوهش هایی همچون کتاب حقوق اقلیت ها )عباسعلی عمید زنجانی(، اسالم 
و همزیستی مسالمت آمیز )عباسعلی عمید زنجانی(، امام علی؟ع؟ و حقوق اقلیت ها 
)عباســعلی عمید زنجانی(، حقوق متقابل مســلمانان و اهل کتاب )جعفر آریانی(، 
رابطۀ دولت مدینه با اقلیت های دینی )ســید محمد ثقفی(. ازمیان کتب اهل ســنت 
می توان به مواطنون ال ذمیون )فهمی هویدی( و غیر المسلمین فی المجتمع االسالمی 
)یوســف قرضاوی( اشاره کرد که حسن غوث و دیگران به آن ارجاع داده اند )غوث، 
ناصری مقدم و مهریز ثانی، 1395، 91-90(. با وجود این، نگاهی جامع به آثار مذکور بیانگر 
توجه پژوهشگران مذکور به عموم حقوق اقلیت ها در منابع اسالمی است و حداکثر 
توجه ایشــان به موضوع مناسک به عنوان حقی از حقوق شهروندی اقلیت های دینی 

است و این بیانگر اخص بودن پژوهش پیش رو نسبت به این موارد است. 
برخی دیگر از اندیشــمندان در پژوهش های مرتبط با حــوزۀ حقوق اقلیت ها به 
بررسی قاعدۀ نفی سبیل و نقش آن در تحکیم و تضعیف این حقوق اشاره کرده اند. 
از این میان، می توان به بررســی قاعدۀ نفی ســبیل و بعضی از نمودهای آن در فقه و 
حقوق )ســیمایی صراف، 1379(، قاعدۀ نفی ســبیل و تطبیقاتها )کامران و امیری فرد، 1394(، 
قاعدۀ نفی سبیل و چالش قانون پذیری اقلیت های مسلمانان در کشورهای غیراسالمی 
از نگاه فقه شیعه )قبولی، احمدوند و فخلعی، 1397(، بازخوانی قاعدۀ نفی سبیل با رویکرد 
به اندیشه های امام خمینی )رضایی و هاشمی، 1391( و نیز تأثیر قاعدۀ فقهی نفی سبیل بر 
روابط بین الملل مسلمانان )حسینی و ناظری، 1395( اشاره کرد. بررسی این پژوهش ها نیز 
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گواه تأثیر نداشتن این قاعده بر احکام مرتبط با معابد اقلیت های دینی است. 
تنها پژوهشــی کــه با رویکــرد فقهی به بررســی حکم معابــد اقلیت های دینی 
پرداخته اســت، مقالۀ آقای معینی فر و همکاران او اســت. این مقاله موضوع پژوهش 
حاضر را بــا رویکرد تطبیقی میــان آرای فقهی مذاهب مختلف اســالمی واکاوی 
کرده اســت )معینی فر و جوادنیا، 1396( در حالی که جایگاه مبنایی آرای فقهی امامیه در 
حقوق موضوعۀ ایران مســتلزم تمرکز در این حوزۀ فقهی است. ضمن این که برخی 
نقدها بر پژوهش او، واکاوی مجدد مســائل آن را البته بــا رویکردی نو و کاربردی 
ضرورت بخشیده است. آقای معینی فر و همکاران او پس از دقت نظر در آرای فقهای 
مذاهب مختلف اســالمی بــه ارائۀ یک جمع بندی کلی از آن ها اکتفا کرده  اســت، 
حــال آن که پژوهش حاضر با دقت نظر در مســتندات پیشــینیان بــه انتخاب دیدگاه 
دســت یافته اســت. ازاین رو پژوهش حاضر با انحصار بحث بــر آرای فقهی امامیه 
تالش کرده اســت تا ضمن بهره مندی از جامعیــت و رویکرد کاربردی ازطریق نقد 
آرای فقیهان امامی که درخالِل کتب و اندیشــه های فقهی آنان قابل دریافت است، 
دیدگاهی نو و جامع االطراف در موضوع »احداث، نگهداری، تعمیر و تجدید بنای 
معابد اقلیت های دینی« ارائه کند. بر این اساس، پژوهش پیش رو هم ازجهت گسترۀ 
موضوع و هم ازجهت رویکرد پژوهشــی، متفاوت از پژوهش مشــابه خویش است، 
چراکه به جای بررسی جداگانه فروعات بحث، اصل حرمت و ادلۀ آن را به طور کلی 

بررسی کرده است. 
عالوه بر موارد مذکور ماهیت عقالیی حقوق بشر به خصوص در حوزۀ اقلیت های 
دینی موضوعی است که انجام آن در پژوهش های مرتبط با حقوق شهروندی )نوریان 
و آدینــه، 1396(. پژوهش حاضر را از بررســی مجدد مبنای فوق مســتغنی کرده است. 
بنابراین با تکیه بر پیشنیۀ استدالل های عقلی بر حق مشروع بشری در برخورداری های 
فرهنگی که ازجملۀ آن ها اصل مشروعیت عام برگزاری مناسک دینی و مراکز مرتبط 
با آن برای عموم شــهروندان در جامعۀ اسالمی است، در این پژوهش صرفًا نفی ادلۀ 
استنادی در اثبات حرمت احداث، حفظ، نگهداری و ترمیم معابد اقلیت های دینی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
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اقلیت های دینی 
واژۀ اکثریت و اقلیت به عنوان دو مفهوم مقابل یکدیگر، عبارت از صفت کّمی 
جمعیت بیشتر درمقابل جمعیت کم تر است که هر دو جمعیت از دریچۀ عنوان واحد 
همچون فرهنگ یا تصدی حکومت مالحظه شــوند، هرچند ممکن است جمعیت 
کم تر به واســطۀ هویت متمایزی که از ســایر اعضای جامعه دارنــد مورد تبعیض و 
تحقیر یا ستم قرار گیرند )ابراهیمی ، 1394، 4؛ جعفری لنگرودی، 1367، 73؛ دشتی، 1390، 36(. 
صفت دینِی اقلیت بیانگر مقصود آن براساس دین در مقابل اکثریت جامعه بر همین 
اســاس است. مطابق اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها 
اقلیت های دینی شناخته می شوند که درحدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند 
و در احوال شــخصی و تعلیمات دینی برطبِق آئیــن خود عمل می کنند. اقلیت های 
دینــی در ادبیات فقهی با عنوان کافر و غیرمســلمان تعبیر می شــوند که مقصود از 
کافر منکر وجود خدا یا یگانگی او یا رســالت پیامبر یا یکی از ضروریات دین است 
به گونه ای که مستلزم انکار رســالت شود )طباطبایی یزدی، 1409ق، 67/1(. فقیهان امامی 
در یک تقســیم بندی کلی کافر را به کتابی و غیرکتابی تقســیم کرده اند که براساس 
این تقسیم بندی تنها کافر ذمی که سلطۀ قانون حاکم بر جامعۀ اسالمی را پذیرفته اند 
و التــزام خویش را ازطریق امضای قراردادی با حکومت به ثبت رســانده باشــد، از 
حقوق شــهروندی برخوردار خواهد بود، هرچند کافر معاهد و مستأمن نیز از حقوق 
شــهروندی به صورت موقت برخوردارند و این تا زمان پایبندی آنان به مفاد معاهده و 
صرفًا تا پایان مدت آن است )روحانی، 1412ق، 52/13-50(. ازمیان تمامی اقسام کافر، تنها 
کافر ذمی به عنوان اقلیت دینی مقصود این پژوهش است که همچون سایر شهروندان 
جامعۀ اسالمی از حقوق شهروندی برخوردار است و براساس قانون حکومت موظف 

به حمایت از آنان است. 

معابد اقلیت های دینی در آرای فقهی
پیروان هر آیینی در انجام برخی یا تمامی مراسم دینی خود به عبادتگاه ها نیازمندند 
و نــام مخصوصی بــر آن می نهند که از این اماکن در کتب فقهی به بیعه، کنیســه، 
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صومعه و آتشــکده برای اهل کتاب تعبیر شده اســت )شــهید ثانی، 1413ق، 77/3-78؛ 
خمینی، بی تا، 504/2( و برایشان احکام مشترکی بیان شده است، هرچند به  جهت دو متغیِر 
نوع ســرزمین و موضوِع مورد اقدام )احداث، نگهداری، مرمت، تخریب و تجدید 
بنا( اختالف دیدگاه وجود دارد، چراکه ســرزمین های اسالمی اقسام مختلفی دارند 
و برخی از آن ها پیش از اسالم برای کفار نبوده اند و مسلمانان اقدام به تأسیس آن ها 
نموده اند، مانند بصره، بغداد، کوفه، ســامرا و تهران، و برخی دیگر، پیش از اســالم 
نیز وجود داشــته اند و کفار در آن ها ســاکن بوده اند، اما با جنگ به سلطه مسلمانان 
درآمده اند که به اصطالح آن ها را مفتوح العنوة می گویند مانند خیبر و شــام و برخی 
از شــهرهای ایران، و برخی دیگر نیز بدون جنگ و خون ریزی و با صلح به تصرف 
مسلمانان درآمده است، مانند بلخ، طرابلس، آذربایجان، نیشابور، و برخی نیز به واسطۀ 
صلح و گرفتن خراج، در ملکیت ســابق خویش برای کفار باقی مانده است )خمینی، 
بی تا، 504/2؛ معینی فر و جوادنیا، 1396، 27-23(. بنابراین با توجه به تنوع ســرزمین هایی که 
به نوعی تحت حاکمیت دولت اســالمی قرار گرفته اســت، در بیان احکام اختالف 

شده است. 
آنچه در نگاه مشــهور امامیه قدرمتیقن فرض شــده و حتی بر آن ادعای اجماع 
کرده اند، حرمت احداث این معابد در بالد اسالمی است. برخی تا به آن حد حکم 
حرمت احداث را مســلم دانســته اند که بدون ورود تفصیلــی، حکم به حرمت عاِم 
هرگونه احداث معبدی داده اند و بر اعتبار سخن خویش به اجماع اصحاب تمسک 
کرده انــد )حلبی، 1417ق، 204؛ ســبزواری، 1423ق،  371/1(. این درحالی اســت که مطابق 
برخی آرای تفصیلی، چنانچه مالکیت سرزمینی برای مسلمانان باشد، هرگونه احداث 
معبد برای غیرمسلمانان در آن حرام است، اما چنانچه مالکیت سرزمینی به هر دلیلی 
برای غیرمسلمانان باشد، اقلیت های دینی در حفظ، تعمیر، تجدید بنا و حتی احداث 
معابد جدید مختار خواهند بود )نجفی، 1404ق، 283/21؛ حلی، 1414ق، 340/9؛ شــهید ثانی، 

1413ق، 77/3-78؛ سبزواری، 1413ق،  188/15؛ شیخ  طوسی، 1387ق، 46/2(.
وجه تفصیل دیگر شــرط یا عدم شرط معبد اعم از نگهداری، تعمیر، تجدید بنا 
یا احداث آن در قرارداد ذّمه میان مســلمانان و غیرمســلمانان است. برخی معتقدند 
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درصورت شــرط اقدام  نکردن، موارد مذکور جایز نیست و درصورت شرط امکان یا 
عدم شرط، موارد مذکور جایز اســت. ازاین رو چنانچه شرِط عدم شود، اقلیت های 
دینی مجاز به نگهداری، تعمیــر، تجدید بنا یا احداث معابد نخواهند بود و ارتکاب 
آنان به موارد مذکور به منزلۀ نقض قرارداد تلقی می شــود و حاکم اسالمی موظف به 
تخریب معابد مذکور و جلوگیری از بقای آنان در بالد مسلمانان خواهد بود. بنابراین 
چنانچه در قرارداد ذّمه امکان موارد چهارگانۀ فوق شــرط شود یا حتی عدم آن ها در 
معاهدۀ فیمابین شــرط نگردد، اقلیت های دینی به ارتــکاب آن ها مجاز خواهند بود 

)نجفی، 1404ق، 280/21-281؛ خمینی، بی تا،  504/2(.
وجه تفصیل ســوم سبقۀ وجودی بنا است. بر این  اســاس، چنانچه بنای مذکور 
پیش از حاکمیت اسالمی وجود داشته باشد و اقلیت های دینی با حکومت اسالمی 
قــرارداد ذّمه را امضا کنند، نگهداری و تعمیر بناهای مذکور جایز خواهد بود وگرنه 
بر حاکم اســالمی اســت که معابد ایشــان را تخریب کند )نجفــی، 1404ق، 282/21؛ 
شهید ثانی، 1413ق، 78/3؛ شــهید اول، 1414ق،  498/1؛ حائری، 1418ق، 51/8؛ سبزواری، 1413ق، 
 188/15 (. حال درمیان این تشــتت آرای فقهی فهم نظر منتخب و بیان دلیل و نقض 
ادلۀ مخالفان مطلوبی اســت که پژوهش حاضر به بررســی آن اقدام کرده است. اما 
ازمیان اقوال مطرح آنچه از حرمت و تجویز مطلق تا تفصیل، مدنظر قرار گرفته است 
بررســی مدارک حرمت و نقد آن است، چراکه تعیین داللت و اعتبار مستندات قول 
به حرمت در هریک از دیدگاه های ســه گانۀ فوق روشــنگر نظر منتخب و محدودۀ 

ترخیص خواهد بود. 

مدارک قول به حرمت
عمدۀ دالیلی که مخالفان نگهداری، تعمیر، تجدید بنا و احداث معابد اقلیت های 
دینی، به آن تمســک کرده اند و براســاس آن حکم به حرمت موارد چهارگانه فوق 

نموده اند عبارت اند از: 
1. عموم ادله وجوب قلع مادۀ فساد

برخی امامیه معتقدند عبادتگاه غیرمســلمانان برای انجام عباداتی است که باطل 
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و بدعت اســت و اعمالشان بر مســیر گمراهی و گمراه کننده است )اردبیلی، 1403ق، 
 520/7 -519( و چون از مصادیق حفظ بیوت ضالل است، احداث و نگهداری آن حرام 
خواهد بود )نجفی، 1404ق، 280/21(. برخی دیگر عالوه بر این معتقدند با توجه به همین 
مبنا نه تنها احداث و نگهداری آن ها حرام است بلکه ازبین  بردن آن ها بنابر عموم ادلۀ 
وجوِب قلِع مادۀ فســاد واجب است )ســبزواری، 1413ق،  188/15 (. اما نوع تعلیل فقها بر 
حکم مذکور بیانگر نقش مالکیت و جایگاه آن در حکم است، مثاًل صاحب جواهر 
علی رغم لحاظ قیِد اشتراِط عدِم احداث در قرارداد ذّمه معتقد است، نه تنها اهل کتاب 
نمی توانند عبادتگاه هایشــان را در سرزمین های اسالمی احداث کنند، حتی موافقت 
با احداث آن ها نیز جایز نیســت. او در پایان با اشــاره بــه دالیل مختلف این حکم، 
ریشــه و مبنای اصلی را مالکیت مسلمانان بر این سرزمین ها دانسته اند )نجفی، 1404ق، 
280/21(. یا مقدس اردبیلی با طرح عنوان دارالمسلمین به مالکیت زمین های این معابد 
اشاره کرده و معتقد است اگر هریک از معابد غیرمسلمانان در سرزمین های اسالمی 
ایجاد شود، ازالۀ آن ها واجب است و این حکم جای تردیدی ندارد و روشن است که 
تخریب این بناها به جهت باطل بودن و بدعت بودن عبادت آنان و به جهت گمراه و 
گمراه کننده بودن آن ها است، اگرچه با بیان تفصیلی، سبقۀ وجودی بناها را در حکْم 
بدون تأثیر ندانسته است، اما نهایتًا در صحت چنین تفصیلی شک و تردید کرده است 

)اردبیلی، 1403ق،  519-520/7(.
بر این اســاس، حکــم حرمت احداث و نگهداری یا وجــوب تخریب از معابد 
غیرمســلمانان، صرفًا شامل زمین هایی اســت که مالکیت آن ها به هریک از اسباب 
تملک برای مسلمانان است، بنابراین تفاوتی ندارد که اصل ایجاد چنین سرزمین هایی 
توســط مسلمانان صورت گرفته باشــد، مانند بصره و بغداد و کوفه و سامرا یا این که 
سابق از این وجود داشته  و در ملک غیرمسلمانان باشد اما با جنگ یا صلح به تملک 
ایشان درآمده باشد. به هرحال تمامی آن ها مشمول این دیدگاه هستند و فقها با استناد 
بــه مصداق ضال و مضل بودن آن ها احداث و نگهداریشــان را حرام دانســته  اند و 
برخی مطابق ادلۀ وجوب قلع مادۀ فســاد و ازالۀ پلیدی از جامعۀ اســالمی، تخریب 
آن ها را واجب دانســته اند. آری، اگرچه فقها در اســتنباط و استدالل خویش به ادلۀ 
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مرتبط با حرمت حفظ بیوت ضالل اشــاره ای نکرده اند، اما با توجه به تصریح عنوان 
بیوت الضالل در تعبیر از بناهای مذکور، می توان مبنای پذیرفته شدۀ آنان را همان ادلۀ 
مطرح در حرمت حفظ کتب  ضالل دانست. بنابراین استناد برخی فقها به عموم ادلۀ 
وجوب قلع مادۀ فساد1 در حکم به حرمت نگهداری کتب  ضالل از یک سو )روحانی، 
1412ق، 263/14؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، 339-440( و وحدت حکم و انطباق عنوان ضالل 
و اضــالل بر بناهای مذکور که به آن تصریح شده اســت )ســبزواری، 1413ق،  188/15؛ 
روحانی، 1412ق،  74/13 ( از ســوی دیگــر، تردیدی در مبنا بودِن ادلۀ مذکور بر حکم به 
حرمت احداث و وجوب تخریب در اندیشــۀ قائــالن به آن باقی نمی گذارد. بر این 
اساس، از آن جا که معابد اقلیت های دینی محلی برای ترویج مکتب و مشرب فکری 
مخالف دین اســالم به شمار می روند و مصداق ضاللت و گمراهی است و از آن جا 
که حفظ یا ایجاد اسباب ضاللت و گمراهی بنابر ادلۀ معتبر حرام است )یزدی، 1415ق، 
305/2( مطابق ادلۀ وجوب قلِع مادۀ فســاد و ازالۀ پلیدی از جامعۀ اســالمی، تخریب 

آن ها واجب است. 

2. معاونت در اثم
دلیل دیگری که برخی فقیهان به آن تمسک کرده اند و با استناد به آن نه تنها موارد 
چهارگانۀ نگهداری، ترمیم، تجدید بنا و احداث بناهای مذکور را حرام دانســته اند، 
بلکــه با اســتناد به آن حاکم اســالمی را موظف به تخرب و هدم بنــای موجود نیز 
دانســته اند، دلیل حرمت اعانه بر إثم اســت. آنان بر این باورند که رضایت به موارد 
مذکور ازســوی حاکم اســالمی همراهی با کفار در گمراهی و ضاللتی اســت که 
گناه اســت و این به منزلۀ اعانه در إثم او خواهد بود )نجفــی، 1404ق، 281/21(. بنابراین 
از آن جــا کــه موارد چهارگانه فوق و همراهی با آن مصداق اعانه بر إثم اســت و این 
عمل ازسوی شارع مقدس منهٌی عنه است )بجنوردی، 1401ق،  225/2-237( بنابراین موارد 
مشمول این عنوان نیز حرام خواهد بود. صاحب جواهر تنها فقیه ازمیان فقهای امامیه 

1. عالوه بر دلیل عقل که بر مالزمۀ حسن و قبح عقلی استوار شده روایاتی همچون روایت منقول از ابن ا بی عمیر نیز به عنوان 
مستندات وجوب قلع مادۀ فساد بیان شده است )خویی، 1417ق، 255/1(.
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است که براساس حرمت معاونت بر اثم، حکم به حرمت نگهداری و احداث بناها 
مذکور داده است. او پس از استناد به دلیل مذکور، مبنای مالکیت سرزمینی را مطرح 
کرده اســت. همچنین دلیل سابق مالکیت مســلمانان در این خصوص را مانع جواز 

احداث و نگهداری معابد اقلیت های دینی دانسته است )نجفی، 1404ق، 281/21(.

3. روایات نهی از احداث و حفظ
عالوه بر دو دلیل سابق، برخی روایات مستند حکم به حرمت نگهداری و احداث 

و ترمیم معابد مذکور قرار گرفته  اند. 
روایت اول 

عالمه حلی در تذکرة الفقهــا و منتهی  المطلب از ابن عباس روایتی را به صورت 
مرســل نقل کرده است که بررسی ها نشــان گر وجود آن در السنن بیهقی1 و الخراج 
قاضی اســت )بیهقــی، 1424ق، 339/9 ؛ ابویوســف  قاضــی، 1399ق، 149(. در این روایت از 
پیامبر اســالم؟ص؟ نقل است که فرمودند: »هر ســرزمینی که عرب آن را آباد کرده 
و در آن ســکنی گزینــد، اهل ذّمه حق ندارند در آن معبــدی بنا کنند و بنایی که از 
قبل وجود داشته اســت از آن مسلمانان است«. همچنین روایت دیگری نیز در ادامۀ 
روایت نخست و در همان مضامین و تعابیر توسط عالمه نقل شده است با این تفاوت 
که در روایت دوم هیچ یک از راویان حدیث نامی برده نشده است. او با استناد به دو 
روایت فوق احداث هرگونه معبدی را برای اقلیت های دینی در سرزمین اسالمی حرام 
دانســته و معتقد است چنانچه بر امکان ایجاد آن میان مسلمانان و کفار مصالحه ای 
نیز صورت بگیرد، پیمــان مذکور باطل خواهد بود، زیرا بناهای مذکور مجامع کفر 
است و احداث چنین مراکزی در ملک مسلمانان جایز نیست )حلی، بی تا، 972/2؛ حلی، 

1414ق، 339/9(. 
روایت دوم

ســبزواری در مهذب  االحــکام روایتی را به صورت مرســل از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. بیهقی روایت دیگری از خلیفۀ دوم در همین مضامین نقل کرده که به جهت ضعف ســـندی از نقل آن خودداری شد 
)بیهقی، 1424ق، 339/9(.
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نقل کرده اســت که فرموده اند: »پیامبر خدا؟ص؟ از احداث کنیسه ها در اسالم نهی 
کرده اســت«. آن گاه با استناد به این روایت و روایتی که پیش از این مورد بحث قرار 
گرفت، بناهای مذکور را خانه های گمراهی و فساد و شرارت دانسته است و به حرمت 
احداث آن در ســرزمین های اسالمی حکم داده است. البته بیان او منحصر است به 
مسألۀ احداث بناهای مذکور، اما مطابق دیدگاه او نگهداری چنین ساختمان هایی با 
توجه به صالحدید ولی امِر مسلمین مجاز است و صرفًا ایجاد آن ها در نگاه سبزواری 
در مهذب  االحکام ممنوع است )سبزواری، 1413ق، 188/15(. این روایت در کتب حدیثی 
دیگر نیز نقل شده اســت )ابن حیون، 1385ق،  381/1؛ نوری، 1408ق، 101/11(. نزدیک به این 
مضمون روایت دیگری نیز به نقل از امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ نقل شده اســت 
که فرمودند: »در اسالم کنیسۀ ایجاد شده ای نیست« )ابن حیون، 1385ق،  381/1؛ نوری، 

1408ق، 101/11( و در حرمت احداث معابد غیرمسلمانان ظهور دارد. 

4. اجماع
برخی فقهــا علی رغم اختالفاتی کــه درخصوص فروعات ســه گانۀ احداث یا 
نگهداری یا ترمیم و تجدید بنای معابد غیرمسلمانان دارند، اجماع را ازجمله مستندات 
حکم به حرمت قرار داده اند. از این میان، برخی تمامی مصادیق مختلف مورد بحث 
را علی العموم مشــمول حکم حرمت دانســته اند و بر این دلیل اســتناد کرده اند، در 
حالی که برخی دیگر بعضی از وجوه تفصیلی به حرمت را اجماعی دانســته اند. تنها 
نمونه از گروه نخســت، نظر ابن زهره در غنیة النزوع اســت. او ذیل شرایط جزیه با 
اشــاره به این مسئله معتقد اســت کفار نباید برای خویش معابد قرار دهند یا آنچه را 
که نابود می شود تجدید بنا کنند که هرگونه مخالفت با این حکم به منزلۀ خروج آنان 
از ذّمه و برخورد با آنان همچون کفار حربی خواهد بود )حلبی، 1417ق، 203(. بررســی 
این دیدگاه چنین به نظر می رســد که حکم ممنوعیت در نگاه ایشان شامل احداث و 
تجدید بنای معابد اســت و همانطور که در پایان نیز به آن اشــاره کرده است، مستند 
حکم صرفًا اجماع امامیه اســت و عبارت ایشان که فرموده است »و الیتخذوا بیعة و 
الکنیســة و ال یعیدوا ما استهدم من ذلك« به روشــنی گواه عمومیت حکم حرمتی 
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اســت که دربرگیرندۀ مصادیق مختلف احداث و تجدید بنا است. البته قسمت دوم 
بیان او که مطابق آن تجدید بنای معابد مذکور حرام دانســته شده است را می توان بر 
اذن تلویحی به نگهداری بناهای مذکور حمل کرد، زیرا صرف ممنوعیت تجدید بنا 
ممکن است دال بر پذیرش معابد موجودی باشد که ممکن است در آینده به جهت 
فرسودگی ساختمان ویران  شــوند، ولی به جهت وجود احتمال عرفِی دیگر و مطابق 
قاعدۀ احتمال مبطل استدالل است )خواجوئی، 1418ق، 184(. حمل بر احتمال نخست 
جایز نیست، زیرا ممکن است مقصود او بناهایی باشد که پیش از قرارداد جزیه وجود 
داشته  ولی همان  زمان نیز نابود شده است. بنابراین به آن جهت که تصریحی در این 
خصوص وجود ندارد و ظهوری نیز از کالم در این خصوص قابل دریافت نیســت، 
نهایت چیزی که می توان به ابن زهره در این خصوص انتســاب داد سکوت درمورد 
حکم به نگهداری و ترمیم بناهای مذکور است. بر این اساس مطابق دیدگاه ابن زهره 
هرگونه احداث و تجدید بنای معابد غیرمسلمانان به اجماع امامیه حرام است و هتک 

این حرمت موجب مسئولیت برای مرتکبان آن خواهد بود. 
محقق  ســبزواری نمونه ای از گروه دوم اســت که با نگاه تفصیلی میان احداث 
و ســایر موارد و این که بنای مذکور در سرزمین اسالمی باشد یا خیر قائل به حرمت 
شده  اســت. او بدون اشــاره به حکم نگهداری و ترمیم و تجدید بنا با اندک تفاوتی 
درخصوص مســئولیت ناشــی از عدم التزام به حکم و بــا انحصار حکم حرمت به 
ســرزمین های اسالمی معتقد است به اجماع امامیه، مسیحیان و یهودیان مطلقًا مجاز 
به احداث معبد در ســرزمین های اســالمی نیستند، اما در این که عدم التزام به حکم 
مذکور موجب نقض معاهده جزیه ازســوی او می شود یا خیر، میان امامیه اختالف 
اســت )ســبزواری، 1423ق، 371/1(. بررسی این ســخن بیانگر تمایل او به نگاه تفصیلی 
است، زیرا اواًل درخصوص نگهداری و ترمیم و تجدید بنا اظهار نظری نکرده است و 
ثانیًا نسبت به غیر سرزمین های اسالمی نیز حکمی را بیان ننموده  است. بنابراین اجماع 
مســتند او صرفًا درخصوص حرمت احداث معابدی است که در سرزمین اسالمی 
واقع شــده باشد »و خوب می دانیم که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و نفی شیئی 
نیز اثبات ماعدا نمی کند« )محمدی خراســانی، 1386، 164/1(. بنابراین تفصیل ایشان نافی 
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دیدگاه ابن زهره نیست و می توان اجماع او را با اجماع مورد ادعای ابن زهره قابل جمع 
دانســت، زیرا این که احداث در سرزمین مسلمانان حرام است به منزلۀ جواز ترمیم و 
نگهداری یا تجدید بنای بنهای مذکور نیست تا میان دو اجماع تعارض وجود داشته 
باشــد. بنابراین اجماع مورد ادعای ابن زهره و اجماع مورد ادعای محقق  سبزواری با 

هم قابل جمع هستند. 
ســایر اجماعاتی که در دیدگاه های تفصیلی دیگر به عنوان دلیل حکم به حرمت 
قرار گرفته اند نیز بر همین مبنا قابل جمع است. بنابراین مطابق دیدگاه صاحب  جواهر 
چنانچه شــرط ضمن معاهدۀ مبنای تفصیل به حرمت یا عدم آن باشد )نجفی، 1404ق، 
283/21(، درصورتی که شــرط عدم احداث یا شرط تخریب با اقلیت های دینی شده 
باشــد، احداث مطلقًا حــرام و تخریب واجب خواهد بود و درصورت عدم شــرط 
احداث و ملحقات آن مطلقًا جایز خواهد بود، زیرا بیان او شــرطی است و از مفهوم 
بیــان او چنین فهمیده می شــود. یا مطابق تفصیل دیگر که ســبقۀ وجودی را مبنای 
حرمت و عدم حرمت قرارداده است )شــهید ثانی، 1413ق، 78/3( اجماع دلیل حرمت 
قرار گرفته است و از آن جا که نوع بیان قائالن آن، شکی در تعارض با سایر اجماعات 
ادعایــی ایجاد نمی کند، بنابراین ادعای اجماع به عنوان یکی از ادلۀ حکم به حرمت 
احــداث و نگهداری و ترمیم و تجدید بنــای معابد اقلیت های دینی در نگاه فقهای 

امامیه به عنوان یکی از مستندات حکم ادعایی به جا و پذیرفته شده است. 

نقد مدارک
1. رد دلیل نخست )وجوب قلع مادۀ فساد(

این که معابد اقلیت های دینی مصداق مادۀ فساد تلقی گردند و با توجه به وجوب 
قلع مادۀ فســاد، حکم به وجوب هدم و حرمت نگهداری آن ها شود، چندان موجه 
به نظر نمی آید، زیرا اواًل نگهداری یا احداث بناهای مذکور تنها در صورتی می تواند 
بر این مبنا حرام باشــد که به یقین یا به احتمال قریب به یقین مفسدۀ گمراهی بر آن 
مترتب شود، مثاًل مرکز تبلیغ و ترویج افکار و عقاید خالف اسالم باشد، حال آن که 
اگر چنین نباشد یا مفسدۀ احتمالی فوق با یک مصلحت مهم تر و قوی تری معارض 
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شــود، دیگر دلیلی بر رجحان حکم به حرمت اقدام مذکور وجود نخواهد داشت، 
مگر این که قائل به وجود اجماع در این خصوص باشیم که این خود به عنوان دلیلی 
مســتقل مورد بررســی و نقد قرار خواهد گرفت. ضمن این که تعطیلی مراکز دینی 
غیرمسلمانان به احتمال ترویج افکار ضاّله با توجه به تحوالت تمدن جدید بشری و 
امکانات ناشی از ارتباطات مجازِی احتمالی فاقد وجاهت عقالیی است. ثانیًا دلیل 
اجتهادی وجود دارد که اگرچه التزام به غیر اســالم مورد نهی قرار گرفته است، اما 
نه تنها دلیلی بر نهی غیرمســلمانان از انجام عباداتشان وجود ندارد بلکه انجام اعمال 
عبادی آنان بدون تجاهر به ضدیت با احکام اســالمی پذیرفته شــده و به رســمیت 
شناخته شده است. بنابراین مطابق سخن امام صادق؟ع؟ که فرموده است »هر قومی 
کــه به دینی متدین می شــود به احکام همان دین ملزم خواهد بود« )طوســی، 1390ق، 
189/4( اگر حکم به جواز عمل غیرمســلمانان براساس احکام غیراسالمی در ارث 
و وصیت و خانواده داده شــده باشد، دلیل منع از ارتکاب دنیوی آنان به عباداتشان 
چه چیزی می تواند باشــد؟. آری مأجور بودن یا نبودن عمل در آخرت امر دیگری 
اســت که خارج از موضوع بحث اســت، ولی اعطای مجوز عام به غیرمسلمانان به 
این بیان که بتوانند در حریم خصوصی خودشــان براســاس احکام دینی خودشــان 
اقــدام کنند، به منزلۀ ترخیص عمل عبادی آنان در زندگی دنیوی آنان نیز هســت و 
به همین جهت اســت که برخی فقها ارتکاب عمل غیرمسلمانان را مطابق با دینشان 
جایز دانســته اند )شهید اول، 1414ق، 499/1(. مطابق آنچه شیخ طوسی در استبصار ذیل 
حدیثی که قباًل بیان شد آورده است مقصود از عبارت »َيْلَزُمُهْم ُحْكُمُه« اگرچه همان 
مفهوم قاعدۀ الزام اســت که مطابق آن مسلمانان می توانند بر غیرمسلمانان مطالباتی 
را مطرح کنند که ایشــان در دینشان به آن معتقدند )بجنوردی، 1419ق، 181/3(، اما این 
هِل ُكلِّ ِذي 

َ
برداشت مفهوم انحصاری از دلیل نیست، بلکه مطابق روایت »َيُجوُز َعلَى أ

ون« )طوســی، 1390ق، 148/4( مفهوم عام تری را دربرمی گیرد و آن جواز  ديٍن َما َيسَتِحلُّ
عمل غیرمســلمانان براساس احکام دینی خودشان است که عبادات نیز ازجملۀ این 
احکام به شــمار می رود، هرچند محدودۀ جواز عمل آنان صرفًا در دایرۀ قرارداد ذّمه 

قابل تعریف و تفسیر است. 
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2. رد دلیل دوم )حرمت معاونت در اثم(
پذیــرش دینداری اقلیت های دینی به منزلۀ پذیرش جــواز عبادت آن ها در جامعۀ 
اسالمی است. بنابراین اواًل اصل إثم بودن عمل آنان پس از حکم به جواز آن ازسوی 
شارع مقدس، اول بحث است و استناد به چنین دلیلی قرار دادن محل بحث به عنوان 
دلیل است، ثانیًا حکم به حرمت چنین چیزی با قاعدۀ مالزمۀ اذن به شیء با اذن به 
لوازم آن شیء )شــهید اول، بی تا، 230/1( در تعارض است، زیرا اگر شارع مقدس حکم 
به جواز انجام عبادات ازســوی اقلیت های دینی داده باشــد، چگونه ممکن است از 
عبادتگاه آنان که محل انجام عبادات آنان است منع نموده باشد، حال آن که اذن به 
شیء مستلزم اذن به لوازم آن شیء است. ثالثًا استناد به قاعدۀ اعانۀ إثم جهت اثبات 
حرمت موارد چهارگانۀ فوق مســتلزم دور است، زیرا اگر پرسیده شود دلیل حرمت 
چیست؟ پاسخ آن قاعدۀ حرمت اعانۀ إثم است و اگر پرسیده شود إثِم مقصوِد قاعده 
چیســت؟ پاســخ آن یا حرمت موارد چهارگانه است که این دور مصرح است و دور 
باطل است یا در پاسخ گفته می شود ضاللت و گمراهی است که بطالن این سخن 
در ردیۀ نخســت ثابت شــد. بنابراین نمی توان حکم به حرمت موارد چهارگانه را با 
اســتناد به قاعدۀ حرمت اعانه بر إثم ثابت کرد. ضمن این که براســاس آنچه در ردیۀ 
دلیل نخست آمد، اباحۀ عمل عبادی غیرمسلمانان صرفًا ازجهت عمل دنیوی است 
و این به منزلۀ اعتباربخشی به عبادات آنان به وجه مقّربیت مطرح در عبادات اسالمی 

نیست، بلکه صرفًا به جهت ترخیص ارتکاب دنیوی عمل ازسوی آنان است. 

3. نقد روایات نهی از احداث و حفظ
مســتندات روایی حرمت که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، دچار ضعف 
ســندی و داللی است، زیرا روایت نخست که در منتهی  المطلب و تذکرة الفقهای 
عالمه آمده اســت، مرسل است و ازمیان راویان آن تنها به ابن عباس اکتفا شده است، 
ضمــن این که در هیچ یک از مصادر حدیثی امامیه نقلی از این روایت وجود ندارد و 
تنها منبع روایِی در دسترس در السنن و الخراج است که نزد امامیه فاقد اعتبار روایی 
الزم اســت و برفرض جبران سند آن به شهرت، منطوق صریح روایت مانع از جریان 
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آن بــه عموم حرمــت احداث و نگهداری و ترمیم بناهای مورد بحث اســت. بلکه 
به جهت انحصار داللت آن بر حرمت احداث معابد غیرمسلمانان در بالد مسلمین، 
دلیلی خاص به شــمار می رود و قاصر از اثبات عموم حرمت احداث و نگهداری و 

ترمیم است. 
روایــت دوم نیز اگرچه در مستدرک  الوســائل محدث  نوری نقل شده اســت و 
دعائم  االسالم نیز به نقل آن پرداخته است، ولی به سبب تردید در مصدر اصلی روایت 
یعنی کتاب جعفریات سند روایت مورد تردید و ابهام است، زیرا اعتبار سندی کتاب 
جعفریات به واسطۀ وجود موسی بن اسماعیل ثابت نیست )خویی، 1413ق، 20/20؛ خویی، 
1418ق، 92/2( و نزد فقیهان امامیه استناد به آن مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است 
)نجفی، 1404ق، 281/21(. بنابراین روایت دوم نیز اشــکال ســندی دارد و قابل اســتناد 
نیست. عالوه بر این، ازجهت داللت نیز روایت مذکور صرفًا بر حرمت احداث بناها 

داللت دارد و از این جهت قاصر از اثبات حرمت ترمیم و نگهداری است. 
با  وجود این و برفرض چشم پوشــی از اشــکال ســندی وارد بر دو روایت فوق و 
جبران اعتبار آن با مبنای مشهور که اصل پذیرش چنین مبنایی خود محل بحث و نزاع 
است، )انصاری، 1428ق، 587/1( روایات مذکور قاصر از اثبات حرمت بر عموم احداث 
و نگهداری و ترمیم است و صرفًا ثابت کنندۀ حرمت احداث معبد در بالد اسالمی 
اســت. بر این  اســاس، نگهداری و ترمیْم خارج از مدلول روایت اســت و مشمول 
حکم اولی حرمت نخواهند بود، هرچند پذیرش حرمت احداث نیز نسبت به مصادیق 
مختلــف آن عمومیت ندارد و با دالیل دیگری مورد تردید و تشــکیک قرار خواهد 
گرفت. مؤید این نظر وجود راویاتی است که به واسطۀ نقل آن در مصادر حدیثی معتبر 
امامیه به جهت سند از اعتباری فزون تر از روایات حرمت برخوردارند و ازجهت داللی 
نیز تصریح بر وجوه ترخیصی داشــته اند و به واسطۀ سیره و فتوا از استحکام بیشتری 
برخوردارند. مثاًل روایتی منقول از محمد بن قیس از امام  باقر؟ع؟ است که مطابق آن 
امیرالمؤمنین؟ع؟ یهودی و مســیحی و همچنین مجوسی ای که اظهار به شرب خمر 
در بالد مســلمین می کرد را به هشتاد ضربه شــالق مجازات می کرده است، اما اگر 
آن ها در منازل یا معابد خود چنین می کردند، تعرضی به آنان نمی کرد )کلینی، 1407ق، 
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 239/7؛ مجلسی، 1406ق،  138/10؛ حرعاملی، 1409ق، 28/ 228(. اگرچه وجود محمدبن قیس 
و ارسال در سند حدیث موجب توهم ضعف سند آن است، اما به واسطۀ نقل آن در 
مصــادر حدیثِی معتبر امامیه همچون کافی، من الیحضره  الفقیه و وسائل  الشــیعه و 
وجود ســیره بر مفهوم داللی روایت1 این توهم برطرف شــده و سند حدیث تقویت 
می شود. البته روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارند )بیهقی، 1424ق، 339/9( 

که به جهت ضعف سندی از ذکرشان خودداری می شود. 
مطابــق مفهوم رویــات محمدبن قیس، امیرالمؤمنین؟ع؟ با شــارب خمری که 
غیرمســلمان بوده اســت و در معبد متعلق به خودشان به شرب خمر پرداخته برخورد 
قضایــی نمی کرده اند، اگرچه مصونیت قضایی چنین شــرب خمری مدلول اصلی 
روایت است، اما این تنها یکی از مدلول های روایت مذکور به شمار می رود و آنچه در 
روایت مذکور قدرمتیقن لحاظ شده است، اصل ترخیص وجود معبد نزد غیرمسلمانان 
اســت. آری حدیث فــوق داللتی بر تجویز احداث و نگهــداری و ترمیم یا تجدید 
بنای معابد مذکور ندارد و این موضوعی اســت که اثبات آن نیازمند دالیل دیگری 
اســت، اما آنچه به عنوان فرض مسلم در متن روایت لحاظ شده است، پذیرش وجود 
معابدی برای غیرمســلمانان همچون پذیرش منازلی برای آنان است که با حضور در 
این مراکز از آزادی عمل خاصی برخوردار خواهند بود و این مفهوم اعم از احداث و 
ترمیم یا نگهداری و تجدید بنا است و این گواه ترخیص اجمالی درخصوص معابد 

غیرمسلمانان در نگاه دلیل شرعی و نافی اصل حرمت در موضوع حکم است. 

4. اجماع
یکی دیگر از مستندات حرمت احداث و نگهداری و ترمیم یا تجدید بنای معابد 
غیرمســلمانان دلیل اجماع اســت، در حالی که دلیل مذکــور قاصر از اثبات عموم 

1. در بسیاری از مصادر حدیثی روایاتی وجود دارد که اصل وجود معابد غیرمسلمانان در آن ها انکار نشده است و بلکه در 
برخی موارد می توان احکام نماز در این معابد را مشاهده نمود و این مفهوم داللت بر وجود سیرۀ جاری در جامعۀ اسالمی 
نسبت به پذیرش اجمالی مصادیقی از معابد غیرمسلمانان در جامعۀ اسالمی از نگاه شارع مقدس باشد. به ویژه که در موارد 
مذکور غالبًا سؤاالتی از معصوم؟ع؟ صورت گرفته است و ایشان بدون آن که تصریح یا تلویحی در نفی معابد داشته باشند به 

بیان حکم عمل مسلمان در این خصوص اکتفا کرده اند. 
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حرمت به نحوی است که بتواند دربرگیرندۀ تمامی مصادیق و فروعات حکم حرمت 
باشد، زیرا اواًل فارغ از این که اصل حجیت و اعتبار اجماع نزد برخی اصولیان امامی 
مورد تشــکیک واقع شده و این گونه نیســت که اجماع نزد همۀ فقهای امامیه معتبر 
باشد )مظفر، 1430ق، 116/3(. با وجود روایات پیش گفته اجماع مذکور اجماع مدرکی 
است که مخالفت با آن نزد آنانی که اجماع را به عنوان مستندی معتبر پذیرفته اند، نیز 

فاقد اعتبار است )ایروانی، 1386، 53/2(. بنابراین مخالفت با آن بالاشکال است. 
ثانیًا اجماع مذکور به آن جهت که قابل انحالل است، نسبت به تمامی موارد معتبر 
نیســت و حکم هر مورد به صورت جداگانه نیازمند بررسی و تطبیق است، زیرا یا بر 
آنچه مورد اجماع قرارگرفته روایت وجود دارد که اجماع مدرکی است و آن مواردی 
اســت که یا بناها در ملکیت مسلمانان و در سرزمین اســالمی است که برخی قائل 
به حرمت شــده اند و دلیل آن را اجماع دانســته اند، یا صرفًا احداث بناهای مذکور 
موضوع بحث است نه نگهداری و ترمیم یا تجدید بنا، و از آن جا که استنادکنندگان 
به دلیل اجماع در این گونه موارد همواره به دلیل روایت نیز تمسک نموده اند، بنابراین 
در همۀ این موارد به جهت وجود روایت، اجماع مورد اســتناد ایشــان مدرکی بوده و 
از درجۀ اعتبار ســاقط است و یا ادعای اجماع در مواردی است که اگرچه در آن ها 
روایتی وجود ندارد، اما به جهت آرای مخالف، اصل تحقق اجماع در آن موارد محل 
تردیــد اســت. از این جمله می توان به موافقت برخی فقها بــا تمامی موارد چهارگانه 
درصورت شــرط نمودن آن ها در معاهدۀ دولت اسالمی با کفار اشاره کرد به نحوی 
که علی رغم ادعای اتفاق نظر بر حرمت چنین معاهداتی ) حلی، 1410ق، 475/1(، برخی 
دیگر به وضوح بر جواز پذیرش شــرط احداث نظر داده و آن را جایز دانسته اند )حلی، 
1420ق، 215/2(. بنابراین این گونه نیست که بتوان در بناهای مذکور با تکیه بر اجماع، 
اصل را بر حرمت نهاد، بلکه حکم موردی است و اجماع نمی تواند دلیل معتبری در 

این خصوص باشد. 

دیدگاه منتخب
بررســی آرای مختلــف امامیه که دایــرۀ آن از حرمت علی االطــالق تا حرمت 
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تفصیلی متغیر است، بیانگر مردود بودن پذیرش اصل حرمت در هریک از فروعات 
چهارگانۀ احداث و نگهداری و ترمیم و تجدید بنای معابد اقلیت های دینی و صحت 
دیدگاه اناطۀ حکم در هریک از این موارد به صالح دید حاکم اســالمی است. البته 
آن گونه که در پژوهش های مستقلی پیش از این به اثبات رسیده است موارد چهارگانه 
فوق در راســتای دسترسی و مشــارکت فرهنگی به عنوان یکی از حقوق شهروندی 
شهروندان اقلیتی در برخورداری های فرهنگی آنان است )نوریان و آدینه، 1396(، ازاین رو 
مصلحت سنجی حاکم اسالم را باید مبتنی بر اصل آزادی اندیشه و عمل شهروندان 
در جامعۀ اسالمی و حقوق شهروندی دانست که اعتبار آن به دالیل زیر استوار است.

دلیل اول: فقدان دلیل حرمت، دلیل بسِط ید حاکم اسالمی
آنچه درمیاِن اصولیان مشــهور اســت وجود تفاوت مبنایی اســت کــه از آن به 
اصالة الحظر و اصالة االباحه تعبیر شده است. مشهور امامیه که مبنای ترخیصی بودن 
اعمــال را پذیرفته اند، حکم به آزادی عمل مکلــف داده اند و اصل را بر مباح بودن 
و مشــروع بودن رفتار او قرار داده اند، مگر دلیلــی بر ممنوعیت آن بیابند تا حکم به 
حرمت آن نمایند )انصاری، 1428ق، 92/2-90(. پذیرش این مبنا حقی برای شــهروندان 
جامعۀ اســالمی ایجاد می کند کــه درصورت نیاز یا حتــی اراده، مجاز به انجام هر 
فعل یا ترک فعلی خواهند بود و هیچ شــخص حقیقی یــا حقوقی نمی تواند مانع از 
ارتکاب آن شود یا آنان را ملزم به انجام فعلی کند، چراکه دلیل شرعی موجهی برای 
جلوگیری و مانعیت در این خصوص وجود ندارد. بنابراین صرف فقدان مانع از عمل 
که می تواند جنبۀ وجودی یا عدمی داشته باشد، دلیلی موجه بر وجود مقتضی آزادی 
عمل شــهروندان خواهد بود که این عبارتی دیگر از همان اصالة االباحه ای است که 

فقیهان امامی پذیرفته و آن را مبنای فتوای خویش قرار داده اند. 
قرارداد میان حاکم اسالمی و اقلیت های دینی و توافق آن ها براساس مصلحت سنجی 
جامعۀ اسالمی بر شرط جواز یا شرط عدم جواز هریک از موارد چهارگانۀ محل بحث 
نیز خارج از عموم قاعدۀ فوق نیســت. بنابراین، فقــدان دلیل معتبری که حاکی از 
حرمت موارد فوق باشد، چنین اختیاری را به حاکم  اسالمی می دهد تا بتواند حسب 
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صالح دید خویش عمل کند و با کفار ذمی درخصوص معابدشان به توافق موردنظر 
خویش اقدام نماید و از آن جا که عدالت شرط تصدی مقام والیت در حاکم  اسالمی 
است، بنابراین اصل بر رعایت تشخیص و اقدام صحیح او در این زمینه خواهد بود، 
ضمن این که اصل صحت نیز معاضدت حکم به صحت عمل او خواهد کرد، و به 
آن جهت که اقلیت ها شهروند جامعۀ اسالمی به حساب می آیند به حکم شهروندی 
خویش، تا زمانی که خالف حقوق شهروندی خود با حاکم اسالمی توافقی نکرده 
باشند، یا به اختیار و انتخاب دیگران آسیب نرسانند از اختیار و حق انتخاب و عمل 

براساس مناسک دینی خویش برخوردارند. 

دلیل دوم: قاعدۀ مالزمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم شیء
همان طور که پیش از این و در رد ادلۀ حرمت نیز اشــاره شــد، اذن شارع مقدس 
بر جواز عمل غیرمســلمانان براساس احکام دینیشان، مســتلزم اذن به لوازم انجام آن 
اعمال اســت، زیرا اگر برای مثال شارع مقدس حکم به جواز انجام عبادات ازسوی 
اقلیت های دینی داده باشــد، چگونه ممکن اســت از عبادتگاه آنان که محل انجام 
عبادات آنان اســت منع کرده باشــد، حال آن که اذن به شیء مســتلزم اذن به لوازم 
آن شــیء اســت. بنابراین مطابق بیان عامی که از امام باقر؟ع؟ نقل شده اســت که 
ون« )طوســی، 1390ق، 148/4( عمل  هِل ُكلِّ ِذي ِديٍن َما َيســَتِحلُّ

َ
فرموده اند: »َيُجوُز َعلَى أ

غیرمسلمانان مطابق با احکام دینیشان تا زمانی که در تعارض با معاهدۀ آنان با حاکم 
اســالمی قرار نگیرد، جایز اســت. ازاین رو همان طور که دلیلی بر منع الزام ایشان به 
احکام دینیشان در احوال شخصیه وجود ندارد، دلیلی بر منع ایشان از انجام عباداتشان 
نیز وجود ندارد، زیرا اواًل تفاوتی میان احوال شــخصیه با عبادت در انتساب حکم به 
شــریعت آنان نیست و ثانیًا ترخیص عبادت چیزی غیر از مأجور بودن یا نبودن عمل 
آنان در آخرت است، بلکه صرفًا به منزلۀ ترخیص عمل عبادی آنان در زندگی دنیوی 
است. به همین جهت اســت که برخی فقها ارتکاب عمل غیرمسلمانان را مطابق با 
دینشان جایز دانسته اند )شهید اول، 1414ق، 499/1( و چگونه ممکن است شرب خمری 
که تردیدی بر حرمت آن در شــریعت اســالمی وجود ندارد نزد غیرمسلمانان جایز 
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دانسته شــود و حکم به مسئولیت خســارت زننده به آن نیز داده شود )نجفی، 1404ق، 
45/37-44( اما از عمل عبادی در حریم خصوصی ایشان جلوگیری شود، حال آن که 
به لحاظ مفســده، شرب خمْر افسد از عبادت خداوند به غیر شریعت اسالمی است. 
بنابرایــن پذیرش اقرار آنان به دینی غیر از اســالم به منزلۀ پذیرش اقرار آنان در احکام 
دینیشان خواهد بود، مگر حاکم اسالمی به صالح دید خویش امر دیگری را بر آن ها 
شرط کند و آنان را به آن ملتزم کرده باشد که آن گاه براساس قاعدۀ اقدام )بجنوردی، 
1401ق، 93/1-92( متعهد به قرارداد ذّمه و شروط ضمن آن خواهند بود و مطابق معاهدۀ 

مذکور با آنان رفتار خواهد شد. 

نتیجه گیری
بنابر مستنداِت رد ادلۀ حرمت که پیش از این ثابت شد، با یقین به حکم اولیه ای 
که ازســوی شــارع مقدس درخصوص بناهای مذهبی و معابد اقلیت های دینی بیان 
شده است، موارد چهارگانۀ مرتبط با معابد اقلیت های دینی )احداث، نگهداری، ترمیم 
و تجدید بنای معابد دینی( حرمت نخواهند داشت. بر این اساس و با توجه به مبنای 
مشــهور امامیه در اباحۀ عمل و قاعدۀ مالزمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن شیء و 
مســتفاد از حق آزادی عمل و اندیشــۀ شهروندان در جامعۀ اسالمی و نیز عموم حق 
شــهروندان در برخورداری های فرهنگی، چنین است که حاکم اسالمی مجاز است 
با اقلیت های دینی در احداث، نگهداری، ترمیم و تجدید بنای معابد دینی آنان توافق 
کند. همچنین برحســب نوع قراردادی که میان حاکم اســالمی و اقلیت های دینی 
تحت عنوان قرارداد ذّمه منعقد می شــود، صاحبان بناهای مذکور مختار به اقدامات 
الزم درخصوص این مراکز خواهند بود. ازاین رو متغیر حاکم بر احداث، نگهداری، 
ترمیم و تجدید بنای معابد اقلیت های دینی، وابســته به نوع انتخاب شهرونداِن اقلیتی 
در قراردادی اســت که بنابر صالح دید، با حاکم اســالمی منعقد می شــود و از این 
جهت تفاوتی در نوع سرزمین و سبقۀ ملکیت آن وجود ندارد. بنابراین چنانچه حاکم 
اسالمی ضمن عقد ذّمه با اقلیت های دینی، در عدم اقدام به یکی از موارد چهارگانه 
توافق کرده باشــد، برحســب قاعدۀ اقدام، آنان موظف به التزام شــروط ضمن عقِد 
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خویش خواهند بود و در صورتی که شرطی بر آنان نشده باشد، از آزادی عمل الزم 
برخــوردار خواهند بود. ازاین رو این ســخن که برخی فقها توافق حاکم اســالمی بر 
تجویِز احداث، نگهداری، ترمیم و تجدید بنای معابد را حرام دانسته اند، فاقد مبنایی 

صحیح از نگاه ادلۀ معتبر استنباطی است. 
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