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The rule of obligation is one of the indisputable rules of jurisprudence and the 

sure thing of this rule is that there is a difference between two people in 

religion, one of whom is an imam of the religion and the other is a public or 

follower of other religions or sects. According to other narrations and 

evidences that express the provisions of the rule of obligation, they say: If a 

transaction or contract according to the Sunni religion or other sects takes 

place correctly and with conditions, even if it is void according to the Shiite 

religion of the Imams according to the requirements Provisions of the rule of 

obligation, a Shiite person can arrange the effects of correctness on that action 

and compel a non-Imam person to accept the necessity of his action. 

Although this rule has little application in private law, it is not without legal 

benefit as the scope of the rule in various schools of jurisprudence, in addition 

to Islamic and divine religions, also includes non-divine and non-religious 

religions - such as polytheists and idolaters. ¬  شدد. Islam has always treated 

other religions with dignity and justice, and has commanded adherence to 

contracts and covenants between Muslims and non-Muslims, and has long 

emphasized the need to respect the rights of their personal status. 

 

Keyword: Rule of Obligation, Imamiyya, Sunni, People of the Book, Personal 

Status, Subject Law. 
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 پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران

 
  1علیرضا لطفی )نویسنده مسئول (

 :چکیده

د متیقّن این قاع ه جایی است که بین دو نفر اخددت   رقاع ة الزام یکی از قواع  مسلّم فقهی است و مو      

وجود دارد که یکی از این دو امامی مذهب و دیگری از عامّه و یا پیددرو سددایر مددذاهب یددا ادیددا  ر مذهب  د

-بیانگر مفاد قاع ة الزام است مددی  ورت فقهای عظام شیعه بر طبق روایات و ادلّة دیگری کهباش  در این ص

ی صددهیو و داراهددا بدده صددورت  طبق مذهب اهل سنّت یا سددایر نهلدده  مله یا عق ی برافرماین : اگر یک مع

لددزامش شدد   ی مفاد قاع ة اشرایط واقع شود هر چن  که بر طبق مذهب شیعة امامیّه باطل باش  بنابر مقتضا

ام زتوان  آثار صهّت را بر آ  عمل مترتّب کن  و ش   غیر امامی را بر پذیرش مقتضای عملش الشیعی می

اختصاص ن ارد بلکه در همدده ابددواب فقدده جریددا    نمای  با این دی  قاع ة الزام به باب خاصّی از ابواب فقه

 و کندد  مترتّددب  عمددل آ  بددر را صددهّت  ثددارآ تواندد ¬می شیعی ش   الزامش قاع ة  مفاد  مقتضای  بنابردارد.  

ی  باب  به  الزام  ةقاع   دی   این  با  نمای   الزام  عملش  مقتضای  پذیرش  بر  را  امامی  غیر  ش    ابددواب  از  خاصددّ

  .دارد  جریا  فقه  ابواب همه در بلکه ن ارد اختصاص فقه

 وق موضوعه.اهل سنّتش اهل کتابش احوال ش صیّهش حقش ش امامیّهالزام ةقاع    ها:کلی  واژه
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 مقدّمه-1

بددرادری در میددا  آحدداد جامعدده  و وحدد ت شاس مش برقراری صلو مق ّس دینممتاز های یکی از ویژگی     

در جامعددة اسدد می بددر پایددة همزیسددتی   گی اقشددار م تلددد مددردمکه بر این اسدداسش زندد   به طوری  شاست 

ای قرارداد های مذهبی بر مبنقلیّت ای که بین مسلمانا  با  آمیز شکل گرفته است. در این رابطهش تعاملمسالمت 

جویی و گما  اثبددات ادّعددای عدد الت جویی دین مبین اس م است. بیذمّه شکل گرفتهش از مصادیق مهمّ صلو

های مذهبی در جامعددة پیمانا  خودش تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت م دین اس م در برخورد با هطلبی  صلو

 یسّر است.  اس می م

ویژه در شرایط کنددونیش موضددوا تعامددل بددا   های قابل طرح در جامعة اس میش بهیکی از بهث این    بنابر     

اسددت ش و هددم غیرمددذهبی  های مددذهبی  باق بر اقلیّت ست. این عنوا  که هم قابل انط  اها و حقوق آنااقلیّت 

نهادیندده   و  شددناختن  نهادهای آ ش بدده رسددمیّت ابعاد گوناگونی دارد. یکی از وظاید مهمّ حکومت اس می و  

های تهت حاکمیّت خویش است. پیامبر اکرم )ص( با انعقدداد قددرارداد صددلو و کرد  و اجرای حقوق انسا 

زیرا از هما  آغاز طلوا اس م و به وجود   شبه طور عملی به اجرا گذاشتن سازش با اهل کتابش این روش را  

به اس م بگرون ش در کنددار دیا  م تلدش ب و  آنکه  اهایی از پیروا   گروه  ها وآم   جوامع اس میش جمعیّت 

تددرجیو های اس می باقی مان ن  و زن گی با مسلمانا  را بر مهاجرت یا مسلما  ش    مسلمانا  در سرزمین

هددای دینددی از یددک اسددتراتژی مشدد ّ  بهددره ها و گروهدادن . حکومت اس می نیز در مواجهه با این فرقه

انی دیگر همچو  مسیهیا ش یهودیددا  و مسوسددیا  بودندد  کدده هاش پیروا  ادیا  آسمهقبرد. از جملة این فریم

آمیز با مسلمانا  بودن .  گی مسالمت حاضر به اس م آورد  نبودن ش امّا قص  جنگ هم ن اشتن  و خواها  زن

 ورسمیّت شناخته    هاش حقوق آنا  را نیز بها و اعترا  به واقعیّت آنهقرآ  کریم با رسمیّت ب شی   به اقلیّت 

  .شماردهای آسمانیش غیر قابل تفکیک میبا یک پیون  معنویش ارتباط خود را از واقعیّت آیین

از اس م هستن  و می توانن  با عق  قراردادی معتبددر بددا   ادیا  توحی ی قبلاهل کتاب پیروا   به هر حال       

خریدد  و فددروش و   حددقّ  شحقددوق اقتصددادی  شحیات  همچو  حقّ  شسانیحکومت اس می از تمامی حقوق ان

ش تفاوتی بین اهددل زن گی مسالمت آمیز جامعه اس میای که در  یی و .... برخوردار شون  به گونهحقوق قضا

 اشته باش .سلمانا  وجود ن کتاب و م

رندد  کدده اس می از حقوقی برخوردهای دینی در جامعة اا اقلیّت یبه طور کلّی از دی گاه اس مش اهل ذمّه       

شود و بر این اساسش در دین مبین اس م برای اجرایی ش   زندد گی نها جاری و ساری میاین حقوق برای آ

 .بینی ش ه است پیش «اع ة الزامق»نام ا  ب  ایقاع ه  شهاآمیز با اقلیّت مسالمت 

ایددرا   حقددوقی مر نظاایر قواع  فقهی دهم چو  س ترین قواع  فقهی است کهه یکی از برجستهقاع این       

گذار بر مبنای  قانو  . لذاکن را با سایر مذاهب دیگر روشن می  تعامل یک انسا  مسلما   ةنهو   شتأثیر گذاشته
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بدده می و ادیا  آسمانی را پذیرفته است.  وای علمای سایر مذاهب اساه فتش صیّاین قاع ه در بهث احوال  

  راهگشددای   و   فقهددی   مهددم   قواعدد    از   یکددی   ا  عنددو   ه ب   ه ش صیّ   احوال   در   زام ال   ة قاع    بررسی همین مناسبت  

   . است   ضروری   امر   یک   ش مذاهب   و   ادیا    دیگر   با   ط تبا ار   در   ه امامیّ   مذهب   ویژه   به   مسلمین 

س آ  را بدده جهددت راحتددی و باش  که شارا مق ّز بهترین قواع  نظم دهن ه میا ی الزامقهف ةقاع آریش      

تقریددر نمددوده  احبا  دیگر مکاتددب تنظیم روابط شیعه با ص وخصوصاً به خاطر تسهیل ش می ت است فید امّ

عه و عددالم به همین جهت این قانو  به عنوا  یکی از ساز و کارترین قواع  فقهی مورد افت ار فقه شددی  است 

نیددز   ما  ول در روابط بددین ملددل مسددلای در ایساد تهّوتعیین کنن هتوان  نقش  میتشیّع بوده و به نوبة خود  

مکددا  را بدده بهتددرین  انسانی ایفا کن  و عنصددر زمددا  و با دیگر ادیا  آسمانی و  مسلما  هایت لروابط بین م

 .مربوط به خود ترسیم نمای  ةوجه در حیط

قددانونی در مقددام تنظددیم روابددط   ةالزام به عنوا  یک ماد  ةبا بکار برد  قاع    توانگذار میقانو   در نتیسه     

و احکددام  حتّددی وایقاعددات    شعقددود  معام تش  یر شیعه در ابواب م تلدغاجتماعی میا  شیعه و    اقتصادی و

له بدده أب شناسددی ایددن مسدد ملزم کرد  سایر ادیا  به اعتقاداتشا ش منافع زیادی را نصیب شیعیا  گردان . آسی

نظددام . هدد  دادتهای دینی در نظام حقددوقی ایددرا  پاسدد  خوااقلیّ ةبسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژ

قانو  اساسی ایددن قاعدد ه را   دو اصل دوازده و سیزدهمی استش در   بنای حقوق اسا  نیز که بر مرحقوقی ای

 .فتاوای سایر ادیا  احترام گذاشته است  بهه رات مربوط به احوال ش صیّدر مقرّ ومبنا قرار داده  

 

 ـ تعریف الزام:  1

اسددت و در عنددوا    وا بِــه اَُُسهــَ ُم بِما اَلَزمُ  م»اَلِزمُوهُهش عبارت:  از آ  جهت که تعبیر رایج در این قاع      

ا در لغددت معنددا واژة »اِلزام« رقاع ة مورد بهث نیز لفظ »اِلزام« قرار گرفته است لذا جهت مزی  اط اش ابت اء 

 دهیم. قاع ة الزام را مورد بهث قرار میکنیم و سپس معنای اصط حی یم

 لزام   : تعریف لغوی ا1ِـ1

دهدد   ثی مسرّد بوده و معنای الزم می»لَزِمَ « مص ر باب إفعال است و فعل »لَزِمَ« از افعال ث  مادة  زاِلزام ا     

ی ءُ )لُزُومدداً(: ثَبَددَت و ن گار ش  ش ادامه یافت( آم ه است » لَزِمَ الشَلذا در نزد اهل لغت این فعل به معنای: )ما

)الزم گردانیدد   ع ّی ش ه و معنای:سّط همزة زائ ة بابش متو اِفعال برده شود به ت  دامَ « این فعل هرگاه به باب

» اَلــَزمَ اندد   « معنا کردهبه »اَثبََت و اَدامَده  به همین مناسبت فرهنگ های لغت »اَلزَمَ« را  ش همیشگی کرد( می

قش 1425)شددلهوبش    ةَ و غیــرَ کلــ   وَ العَملَ وَ الحُجَّالشَّی ءَ )اِلزاماً(: اَثبَتَهُ و اَدامَهُ   و ُیقالُ: اَلزَمَهُ المَالَ

شددود: مددال و عمددل و حسّددت و غیددر اینهددا را بدده او الزم آ  چیز را ثابت گردان  و گفته می( یعنی:  633ص
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شیئ دیگر و یا انضددمام   ه آ  که در این کتب لغتش الزام به معنای مصاحبت دائمی یک شیئ باگردانی . نتیس

 یگر به نهو دوام است .یک شیئ به شیئ د

 ُصّ قاعدة الزام: -1

شیعیا  در مواردی که بین فقدده شددیعه  قانونی است که بر اساس آ ش فقهی »اِلزام« چنانکه گفته ش  قاع ة     

انین دین و مذهب خودش توانن  فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قو ر وجود دارد میو غیر شیعه اخت   نظ

های شیعه با استناد به روایاتی که در رابطه بددا همه فق .  باشنفقه شیعه پذیرفته ش ه  کنن  هرچن  آ  قانو  در  

ویددژه   ت بددهاهل سنّ  در موارد اخت   بین شیعه و  این قاع ه از اماما  معصوم علیهم السّ م وارد ش ه است 

  ش این قاع ه را قبول دارن .سه ط ق کرد  در مسلس واح  لهأدر مس

گذار قانو  اساسی ضمن به رسددمیّت شددناختن اقلیّددت هددای انو قشود در این اصل   ه میکه مشاهچنا      

ه و دینی زرتشتیش کلیمی و مسیهی و آزادی انسددام مراسددم دینددی آنددا ش ظرفیّددت عمددل در احددوال ش صددیّ

 تعلیمات دینی بر طبق آیین آنها را پیش بینی نموده است.

نمددوده باشدد ش را برای اش اصی وصددیّت   یوصیّت نامه خودش اموالبنابر این چنانکه ش صی از ارامنه در       

توا  به استناد قوانین شرعیّ اس میش وصیّت او را تا ثلددث کددلّ امددوالش تأییدد  و تنفیددذ بع  از وفات او نمی

را صددادر د بلکه بای  به مقرّرات مربوط به وصیّت در دین او مراجعه کرد و بر اساس آ ش حکم مقتضددی  نمو 

 نمود.

 

 احوال شخصیه تعریف -2

« در لغت به دو معنا بکار رفته است: یکی به معنای سالها و دیگری به معنای حالها و وضعها. بددا احوال»     

باشدد  کدده ر از »حَول« و در معنای دوّمیش جمعِ مکسّر از »حال« میاین تفاوت که در معنای اوّلیش جمع مکسّ

. امّددا در اصددط ح اسددت  و وضددعها هدداالح معنایبه  ی دوّم یعنیمنظور ما در این قسمت از بهث هما  معنا

حقوق م نی عبارت است از: »مسموا اوصا  یک ش   که قانو  مدد نیش آنهددا را موضددوا آثددار حقددوقی 

شش 1394ده استش مانن : ازدواجش تابعیّتش اسمش اقامتگاهش اهلیّت«.)جعفری لنگرودیش  برای آ  ش   قرار دا

در اصط ح حقوقی موجودی اسددت   نیز  و ش    است   «ش  »  ص ر جعلی ازیت نیز مش صّ»  و  (17ص

تواندد  در ایددن زمیندده بددا اعمددال است و همچنین دارای زن گی حقوقی است و مددیو تکلید    حقّکه دارای  

 از نظر حقوقی عبارت است از وصددد و یت نیز. و ش صّسام داد  تکالید خود نقشی ایفاء کن حقوقی و ان

 (9شش ص1388باش « )صفائی و قاسم زادهش کلید ت و  حقّ  اینکه طر  و صاحب   شایستگی ش   برای
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اصط ح احوال ش صیّه اصط حی ج ی  است که در حقوق معاصر مت اول شدد ه و اغلددب در حقددوق      

شود و در متو  فقهی سابقة آنچنانی ن ارد. شددناخت حقوق بین الملل خصوصی امروز بکار برده میم نی و  

در حددوزة حقددوق داخلددی و بددین الملددل   با توجّه به جایگاهی کدده  و موضوعی احوال ش صیّهمفهوم و قلمر

طدده بددا احددوال دانددا  در رابخصوصی دارد از اهمیّت زیادی برخوردار است. امّا از آنسا که نظریّددات حقددوق

ش کدده بدده باشدد ش صیّه متفاوت است تعریفی که از آ  ارائه ش هش به خاطر هما  اخت   نظرهاش متعدد ّد مددی

 گردد:  شاره میابرخی از آنها 

»احوال ش صیّه عبارت است از مسموا صفات انسا  که به اعتبار آنها یددک شدد   در اجتمدداا دارای      

کن ش مانن : تابعیّددتش ازدواجش اسددمش اقامتگدداهش اهلیّددت و غیددره« )جعفددری حقوق ش ه و آ  حقوق را اجرا می

تش رات مربددوط بدده اهلیّدد ارت از مقددرّعب  هاحوال ش صیّ»  عتق ن :بعضی دیگر م(  17شش ص1394لنگرودیش  

ش 4شش ج1375ش امددامی« )انفدداق اقرباسددت  و یددتش قیمومددت القش حضددانتش و نکاحش روابط مالی زوجینش ط

شددود ظرا  نیز با اعتقاد به اینکه احوال ش صیّه از وضعیّت و اهلیّت تشکیل میاحب ناز ص  بعضی(  134ص

ست صر  نظر از شغل و مقددام است که مربوط به ش   ا  ی: »احوال ش صیّه اوصافان در تعرید آ  گفته

ب اسددتش خاصّ او در اجتمااش و قابل تقویم و مبادله با پول نبودهش از لهاظ حقوق م نی آثاری بددر آ  مترتّدد 

  (  13شش ص1388مانن : ازدواجش ط ق و نسب« )صفائی و قاسم زادهش  

ش صیّه و ایددراد نقدد  بددر بعضی از تعارید احوال    یز در کتاب خود با بررسرضا باریکلو نیدکتر علی     

ا نویس : »هر چن  ارائه تعریفی جامع و کامل از یک موضوا پیچی ة حقوقی امری مشکل است ولی بآنها می

حددوال تددوا  گفددت: امددیتوجّه به مصادیق مورد اتّفاق احوال ش صیّهش مانن : نکاحش ط قش اُبُددو ت و بُنُددو تش  

یا وجود ویژگی و حددالتی در شدد   نسددبت بدده شدد     ناوینی است که سبب ظهورعش صیّه عبارت از  

شددود به زناشویی تعبیددر مددی شود که بر آ  اثر قانونی مترتّب ش ه استش مانن  ازدواج که در فارسیدیگر می

شود و قانو  نیز یچو  موجب تهقّق حالت شوهر بود  مرد نسبت به ز  و همسر بود  ز  نسبت به مرد م

  (  27شش ص1388رده است« )باریکلوش  ین نسبت اثر مترتّب ک ابر 

  

 در حقوق موضوعه ایران   و مصادیق آن احوال شخصیهـ 5

چددرا کدده حقددوق  شترین ب ش آ  است ه ب شى از حقوق م نى بلکه مهمّاحوال ش صیّاس می  در ایرا        

ق به ش   انسددا  و ش صى متعلّ  لگردد. احواى تقسیم مىاحوال ش صى و احوال عین  شم نى به دو ب ش

 :مانندد  شت اجتماعى او نیست و نیز غیر قابل مبادله و تقویم بدده پددول اسددت باش  و ج اى از موقعیّذاتش مى

تددر کندد  از اش مهکمبه تعبیر دیگر هر چیزى که رابطه فرد را با خانواده  …ط ق و  بعش مثلت و توازوجیّ

واعدد  معددام ت اسددت. قددوانین مدد نى وط شود احوال عینى یددا قبهرچه به روابط مالى مره و  احوال ش صیّ



 

28 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناس
ی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1401

 
مه و سه کتدداب مق ّقانو  م نى ایرا  از یک  مث ً .ان ت کردهکشورهاى اس مى نوعا از این تقسیم بن ى تبعیّ

م هددم از حقوق اشدد اص و کتدداب سددّو ةم دربارل راجع به حقوق اموال و کتاب دوّتشکیل ش ه که کتاب اوّ

ا این تقسیم بن ى در فقه سابقه ن ارد و اساساً تبویب فقهى با تقسددیم بندد ى کن . امّمىعوا بهث  داثبات    ةادّل

ت بددر ایددن رد زیرا عر  اکثر فقهاى اهددل سددنّد ن اه وجو حقوقى متفاوت است. در فقه عنوا  احوال ش صیّ

ا  را بددا خدد ا تنظددیم نسدد ا ةعبادات که رابطد 1: کن ى تقسیم مىاست که احکام فقه اس مى را به دو قسم کلّ

معددام ت یددا عددادات کدده د  2  …حددج و  شروزه  شمثل نماز  ششودب به خ اون  انسام مىکن  و به قص  تقرّمى

 شجنایددات شبیددع شطدد ق شنکدداح :هاهمانن  این عنوا  شکن ا با برخى دیگر تنظیم مىروابط افراد و اجتماعات ر

 (232شش ص1382« )شفاییش  .…وصایا و

ی به معنددی عددامّش حقوق  اصط حدر    شودو توانایی انسا  گفته می  به شایستگى  نیز که در لغت   ت اهلیّ»و       

ه معنی خدداصّش توانددایی و شایسددتگی شدد   توانایی و شایستگی ش   برای دارا ش   و اجرای حقّ و ب

سددم زادهش اآیدد « )صددفائی و قهم میل با داشتن عقل و بلوغ و رش  فرابرای اجرای حقّ است که در ح ّ کما

 شود.  گفته می  ت نیز به توانایی قانونی ش   برای دارا ش   یا اجرای حقّاهلیّ( بنابر این 13صشش 1388

ت ت و وضددعیّبین اهلیّدد شود که معلوم می ابطه با وضعیّت و اهلیّت گفته ش با توجه به تعاریفی که در ر     

بدده عنددوا  ن اشددته باشددن .  دو هیچ تفاوتى با هم     به آ  معنا نیست که آ  ولى این  شنزدیک وجود دارد  ةرابط

زیرا  شت است ى تابع وضعیّت تا ح ّگذارد و اهلیّت نیز اثر مىت است در اهلیّکه از مصادیق وضعیّ  مثال سنّ

 مددث ً شکندد ت تأثیر مددىت در وضعیّاز طر  دیگر گاهى اهلیّ شت است صغیر چو  حالت صغر دارد فاق  اهلیّ

 .ت اوست ت طفل تابع اهلیّت الزم است لذا وضعیّکاح وجود اهلیّنبراى بعضى از امور 

 

   تحلیل حضور قاعده الزام در قواُین موضوعهـ 6

رات مربوط به احددوال الزام در قانو  وضعی ایرا ش مقرّ  ةای حضور قاع سرم  الًگونه که بیا  ش  او  هما      

شدد ه  اشدد اص ت ت و اهلیّدد ارثش وصددیّ  شق ود به ابواب نکاحش طه هم مه ه است و احوال ش صیّش صیّ

از حنفددیش شددافعیش مددالکیش   میش اعمّ قانو  اساسی تنها مذاهب اسدوازده و سیزده  استش ثانیاً برطبق اصول  

ه خود آزادن . پس تنهددا در ابددواب ت ش صیّالکلیمی و مسیهی در احوا  حنبلی و زی ی و سه دین زرتشتش

ملددزم بر اساس قاع ة الزامش  توا  مذاهب و ادیا  مذکور را  می  صاش ا  ت ت و اهلیّش وصیّقش ارث نکاحش ط

 .ت اسموضوعه از جهات گوناگو  قابل بهث  شا  کرد. اما این رویکرد در حقوق خود  به اعتقادات

ه وارد شدد   ق و میددراث طدد   ابواب نکدداحش  به طور عم ه در  الزامش روایات قاع ه  ةچه در بهث قاع   اگر     

در این روایات به کار رفته است توجّه م اطب را بدده سددوی قضددایای   که  ابیریتع  ت وسیاق روایا  اش امّاست 

ــ ُذخُ». تعبیراتی از قبیل:  کن کلّی مورد قبول عق ء جلب می ــ مــا َیم کَن ُوا مِ ــ   ونَُذأخُ ــ نکُمِ  م وَ ِتِنَّی ســُ م فِ
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عت و احکامشددا  از شددما براساس شری ز آنها بگیری  همچنا  که آنهارث مورد سؤال را االسهم ا»   مضایاهُقَ 

م نکُمِ  ونَُذأخُما َیم کَ ِتِنَّسُ  م وَ ِحکامِاَ  یفِ   َقِّحَم بِذهُخُ»و    (157ش ص26ش جق1412  حرّ عاملیش« )میگیرن 

 حرّ عدداملیش)  «شوی بگیر همچنا  که بر این اساس از تو میگیرن   می  آنچه براساس احکام آ  ذی حقّ»  ه یفِ

ن به هر دین گرفتن آنچه که مت یّ»   ونَلُّحِهتَا َیمَبِ  ینٍی دِکِ  لِّکُ  هلِلی اَعَ  وزُجُتَ»  و  (158ش ص26ج  شق1412

ــ لِزاَ»  ( و322ش ص9شش ج1365« )طوسددیش  ن  جایز است دامی   لدیگر برای شما ح ــ م بِوهُمُ ــ لَزا اَمَ ــ مُ  هِوا بِ

 «. کنی  الزامدانن  ملزم می به آ  را  شا خود که آنها را به آنچه»  م  ُهَُُساَ

موضددوعات مطددرح شدد ه در بددر اسدداس اطدد ق روایددات و  توا  گفت کدده  با عنایت به این تعبیرات می     

ت کددرد و در الغای خصوصیّ روایات توا  از آ می  در نتیسه   م عمومیّت وجود ن اردش دلیلی برای عاحادیث 

لفظددی  ةق ادلّدد  اطدد  دیگددر عمددوم وبه عبددارت  شک نمودبه آ  تمسّ  از عقودش ایقاعات و احکام  هر مورد اعمّ

نگددذار کدداربرد ا قانو امّدد .  توان  جاری شودای که در تمام ابواب فقه میگسترده و فراگیر است به گونه  شقاع ه

ن اکتفددا نمددوده ه پذیرفته است و به عبارت دیگر بدده قدد ر متددیقّت ش صیّالالزام را تنها در بهث احوا  ةقاع 

 .  ت سا

گددذار بددا نادیدد ه انگاشددتن ایددن الزامش قانو   ةبسیاری از مساری قاع است که در    نتیسه این رویکرد این     

ت  جعل کرده است. این مطلددب در معددام  انونی مه ودق  قاع هش در مورد اش اص دارای اعتقادات م تلد

 :کنیمکه دو مورد را به عنوا  نمونه بیا  میش  بسیار روشن است 

شددفعه را تنهددا در امددوال غیددر   بیق کرد. مشهور امامیهش حقّرا بر آ  تطالزام    ةتوا  قاع هث شفعه میدر بد  1

هرگاه مددال »وی :  گ قانو  م نی می  808  ةادن موضوا مدر رابطه با ای  دانن .منقول مثل خانه و زمین معتبر می

خود را به قص  بیع به شدد    ةغیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باش  و یکی از دو شریک حص

ه مبیعدده را تملیددک دارد قیمتی را که مشتری داده است به او ب ه  و حصّ  ن ش شریک دیگر حقّلثی منتقل ک ثا

شددفعه را   تددوا  حددقّه معتق ن  در اشیاء منقول نیز مددیا مذهب مالکیّامّ( »502ص  شش1395« )کاتوزیا ش  کن 

اشیاء منقددول بددرای شفعه در  قّشریک مالکی مذهب خود را به ح توان بنابراین امامی مذهب می اعمال کرد.

 (205ش ص3قش ج1419 بسنوردیش « )او با ش   ثالث را به نفع خود نقض کن  ةخود الزام کرده و معامل

 ر شدد هش دارای حددقّکسی کدده متضددرّ شق غبنه معتق ن  در صورت تهقّه و مالکیّامامیّ شدر بهث خیار غبند  2

متعاملین که در معامله غبن فدداحش داشددته   هریک از»  م:خوانیقانو  م نی هم می  416  ةفس  است. و در ماد

هش چنددین ا شددافعیّامّدد ( 416شش ص11395« )کاتوزیددا ش توان  معامله را فس  کن باش ش بع  از علم به غبن می

مغبو  ش ه باشدد ش   فعیفروشن ة شاهش اگر  بنابراینش در معامله با شافعیّ»ی را برای فرد مغبو  قائل نیستن .  حقّ

قش 1410)خددوئیش    «شددود  فرد شافعیالزام مانع فس  معامله توسط    ة  با استناد به قاع توانمی  ییعش  خری ار

 ( 425ش ص1ج
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و بددا نشددا  داد    تغییددر دهدد کمددی  ه  ت ش صیّالگذار تفسیر خود را از بهث احواقانو پس بهتر است       

ظرفیّددت بدداالی فقدده   سکونت دارن که در سرزمین اس می    ا  دیگرتساهل و تسامو دین اس م با پیروا  ادی

ت و قابلیّددت اس می را در زمینه احترام به قوانین احوال ش صیّه پیروا  دیگر به نمایش گذارد چرا که ظرفیّ

به کم نظیر فقه شیعه این توانایی را دارد که از قالبهای موجود در حقوق استفاده کن  و مسائلی ارائه ده  که  

 ت جریددا الزام قابلیّ  ةتوان  در همه مواردی که قاع قانونگذار میدر نتیسه     پویایی حقوق اس می کمک کن

 ةالددزام بدده عنددوا  یددک مدداد  ةنیست با بکار برد  قاعدد   دیگری م الد آ  حاکم  دارد و مصلهت عامّ  آ  را

ی در م شیعه و غیر شیعه ایرا  اسدد   ه میا قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی و احوال ش صیّ

منافع زیددادی را نصددیب شددیعیا   الًم تلد عقود و ایقاعات و ملزم کرد  سایر ادیا  به اعتقاداتشا  اوابواب  

و جعل چنددین قددانونیش موجددب   ها نشا  ده ت خوبی از ایرا  در بهث حقوق اقلیّ  ةجها  وجه  کن  ثانیاً در

  .عه قالبی نو بیاب شود که مصلهتها بر اساس فقه شیمی

  

 رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی اهل کتاب  یر قاضی در تخیـ 7

گیددرد و صدد ور م قضایی انسام میه اهل کتاب در دادگاه و سیستاز آ  جا که رسی گی به احوال ش صیّ     

اثبددات ایددن نکتدده پذیردش ابتدد ا بدده دادگاه صورت می ط قاضی وحکم به اعتبار و یا ع م اعتبار این امور توسّ

-می خوداختیار به های اس می در رسی گی به دعاوی اهل کتاب دادگاه  در  ما ت و حاک قضا  پردازیم کهمی

ندد . ایددن نمایخودشا  واگذار  قضات  یا از رسی گی امتناا و آنها را به  و    نن توانن  به دعاوی آنها رسی گی ک 

وت نزد قضا اب برای: »اگر اهل کتفرمای جا که میقرآ  ثابت استش آ     ةمستقیم و روشن آی  مطلب به حکم

بدده پیددامبر اکددرم)ص( صددراحتاً    این آیهبه حال خود واگذار« »تو آم ن  بین آنها قضاوت کن یا اگر خواستی  

توان  در میا  آنها حکم ده  که هر گاه اهل کتاب جهت دادرسی و داوری به او مراجعه کردن  مییار میاخت

ش 2شش ج1375خددوییش ین خودشددا  وابگددذارد« )ها را به آئو آن  از ص ور حکم امتناا کن   توان کن  و نیز می

 (583ص

نویسددن : می فَاحکُم بَینَ ُم اَو أعرِض عَن ُم  »فَإن جاءُوکَآیت اهلل جوادی آملی نیز در تفسیر آیة شریفة      

م ا  یهودش یددا برابددر قددانو  اسدد »خ ای سبها  پامبرش را م یّر دانست که برای داوری میا  مراجعه کنن گ 

اری حکم رجم را اع م کن  یا از آنا  رو بگردان ش یعنی آنا  را در صورتی کدده مهکمددة قضددایی برای تبهک

  ارجاا ده ش چو  همین حکم رجمش در تورات نیز هستش پس برون  برابر تورات دارن  به مهکمة خودشا

 عمل کنن .

منصوبا  خاصّ و عددامّ ایشددا  نیست بلکه    این ت ییر ویژة رسول خ ا )ص(  فرماین :ایشا  در ادامه می      

هاسددت. خطابگیرد زیرا م اطب آیه تنها آ  حضرت )ص( نیست بلکه ایشا  مسئول مستقیم را هم دربرمی
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بر این اساس دستگاه قضای اس م هم اکنو  نیز م یّر است که مراجعا  از اهل کتاب را د ذمّی باشن  یا غیر 

)در صورت استق ل قضایی( ارجدداا دهدد  یددا طبددق قددوانین کمة خودشا   یش اگر مهارب نباشن  د به مهذمّ

 بای  در مهکمة اس م حکم شود.اس م میانشا  حکم کن ش لیکن اگر یک طر  دعوا مسلما  باش ش 

نیددز مهکمددة  نویسددن : اکنددو همچنین در ادامة بهث به احوال ش صیّة اهل کتاب نیز اشاره کرده و مددی     

کندد ش آنهددا در احددوال ش صددی پذیرد و طبق احکام اس م میانشا  حکم میکتاب را میاس می دعاوی اهل  

اس می آین  حاکم اس می و مهکمة قضایی برابر قانو  قسددط   ای رخ ده  و به مهکمةآزادن  امّا اگر حادثه

  (       486ش ص22شش ج1389کن « )جوادی آملیش و ع ل میا  آنها حکم می

ا تأیی  کرده و اختیار قاضی مسلما ش در رسی گی یا ع م رسی گی به دعاوی همین مطلب رها نیز  روایت      

هرگاه اهل تددورات »)ا( آورده است:  باقر  لش ابوبصیر در روایتی از امام  ان . به عنوا  مثااهل کتاب را پذیرفته

خواسددت   اگددر  اکم اسددت با حدد اختیار    طلب قضاوت نماین و از او    انسیل به دادگاه اس م رجوا کنن   اهل  و

ولی اگر یکددی از (  300ش ص6شش ج1365طوسیش  و اگر هم خواست آنها را ترک کن « )  حکم کن میا  آنها  

د به رسی گی است تا منسر به طددرح دعددوا در ظّؤ نفی سبیلش حاکم م  ةزعه مسلما  باش ش طبق آیطرفین منا

البته بای    شان داده  بر همین مطلب فتواه  این ادلّ  ه بهبزرگوار شیعه نیز با توجّفقهای  .  مهاکم غیر اس می نشود

حالی که نزاا بین آنها همچنددا   ه داشت اختیار در ع م رسی گی به دعاوی اهل کتابش رهاکرد  آنها درتوجّ

ش بلکدده شددودمددیت جامعه باعث تش ی  نزاا و بر هم خورد  نظم و امنیّ کارباقی است ن واه  بود زیرا این 

  .باش خودشا  می  ا به دادگاهمنظور ارجاا آنه

کتاب یددا ه دیگر در این باره این است که اگر یک طر  دعوا مسلما  و طر  دیگر اهل  قابل توجّ  ةنکت     

اعراض از رسی گی را ن واه  داشتش زیددرا مراجعدده   مستأمن باش ش دادگاه اس می بای  رسی گی کن  و حقّ

ای چنددین سددلطه شنفی سبیل ةا  است که بنا به قاع تاب بر مسلمادگاه اهل کتاب استی ی اهل ک مسلما  به د

لو تحاکم إلینا کمّیّ مع مهــلم   و»فرمای :  الفقهاء می  هی در کتاب تذکرحلّ  امهاست به همین جهت علّ  منتفی

یه لَعَ  بُجِم ، ألُّه َیأو مهتأمن مع مهلم، وجب على الحاکم أن یحکم بین ما على ما یقتضیه حکم اإلسال

ی و مسددلما  یددا »قضدداوت حدداکم میددا  ذمّدد   (386ش ص9قش ج1419)حلّددیش     مّیالذِّ  لمِن ظُمِ  هلمِالمُ  ظُس حِ

 .ی بر ما فرض است«یرا حفظ حقوق مسلمانا  از ظلم ذمّمستأمن و مسلما  واجب است ز

و هددر کددس  قّ مسلم هر فددرد اسددت دادخواهی حآم ه است: » نیز اصل سی و چهارم قانو  اساسی  در  و     

منظور دادخواهی به دادگاههای صالو رجوا نمای . همة افراد ملّت حقّ دارن  اینگونه دادگاهها را توان  به  یم

 مراجعدده بدده آ  را دارد  حقّاز دادگاهی که به موجب قانو     توا نمیباشن  و هیچ کس را  در دسترس داشته  

 (251ششص1389منع کرد« )نظرپورش 
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کامددل اس م در رسی گی به دعاوی و جددرایم اهددل کتدداب آزادی  های  دادگاهتا این مرحله اثبات ش  که       

 از رسددی گی بدده نددزاا آنهددا سددرباز زده و توانن میم هرسی گی کنن  و به نزاا آنها  توانن   می  یعنی همدارن   

 دگاه اس مش به دعدداوی و جددرایمارجاا دهن  و در صورت رسی گی دا های خودشا را به دادگاه  طرفین نزاا

 شمرجع رسی گی احکام اس م خواه  بود و حکم دادگاه بای  براساس احکام اس م صددادر شددوداهل کتابش  

ار ه اس م و تکالید شرعی و خطابددات شددرعی مشددترک هسددتن  و کفّدد احکام فرعیّ  ار و مسلمانا  درزیرا کفّ

د شرعی شددامل کام و تکالیاح  ةفن  بر این اساس کلیّمکلّد به اصول هستن  به فروا نیز  هما  طور که مکلّ

م در ار این است که احکام کیفددری و حقددوقی اسدد ه در باب کفّاولیّ  ةشود. بنابراین اصل و قاع ار نیز میکفّ

»وَ أنِ :  فرمایدد مددی  آنسا کددهنمای   مائ ه ثابت می  ةسور  49  ة شریفةشود. این مطلب را آیار اجرا میمورد کفّ

ل کتاب مطابق با آنچه خ ا نازل نموده است حکم نما« مقصود این اسددت »میا  اه  بَینَ ُم بِمَا اََُزلَ اهلُل  أحکُم

احکام و دستورات الهی در قرآ  کریم و دین مبین اسدد م   بر اساساهل کتاب    ةاحکام مهاکم اس می دربار

 .  باش  می

مددورد اهددل اس مش در    اردی وجود دارد که حکم دادگاهپردازیم که آیا مو اکنو  به بررسی این مطلب می     

بددا   رات دین خود باشن ؟کتاب بر اساس احکام دین خود آنها صادر شود و اهل کتاب در آ  موارد تابع مقرّ

اهددل  داد و نتیسدده گرفددت کددهجواب مثبددت    توا  به این سؤالررسی مقرّرات مربوط به احوال ش صیّه میب

 هستن  دموظّنیز    های اس مدادگاه  این  بنابر  باشن می  رات دین خوده تابع مقرّیّموارد احوال ش ص  کتاب در

توا  گفت بر طبددق این باره می. در  حکم صادر نماین رات دین اهل کتاب  ه طبق مقرّدر موارد احوال ش صیّ

م احکدداص ور حکم بددر اسدداس هش از اهل کتاب در مورد احوال ش صیّ  ةبار  قانو  ت صی  ص ور حکم در

 .گیردصورت می خود آنهادین و مقرّرات   نو حکم طبق قا خورد و ص وراس م ت صی  می

الددزام در مددورد اهددل   ةح ود قاعدد   هش دره داشت که ص ور حکم در موارد احوال ش صیّالبته بای  توجّ     

ه و « توسعه داشددتااهللُ لَنزَا اَمزیرا حکم »بِ شباش « میااهللُ لَنزَما اَرات خود آنها باز هم حکم »بِطبق مقرّ  شکتاب

و  هسددت « اهللُ لَنددزَمددا اَی »بِدر واقع این قاع ه نیز جزیی از حکم کلّدد شود.  ینیز شامل مرا  الزام    ةاع موارد ق

با این است الل دیگر ت صیصی ن واه  بودش بلکدده جزیددی  ش پس« ن واه  بودااهللُ لَنزَ  خ   »ما اَعمل به آ

چنددا  .  الزام خواه  بود  ةل کتاب در ح ود قاع اه  ةل ش صیّرعایت احواو  « و احکام اس م  ااهللُ  لَنزَاز »ما اَ

 م همانطور که در مورد مسددلمانا  که گفتیم جهت بررسی این سؤال که آیا تمام احکام کیفری و حقوقی اس

وجددود دارد؟ بایدد  بدده شود یا در این بهث استثنائاتی نیددز  نیز اجرا می  اهل کتابشود عیناً در مورد  اجرا می

زیرا اگر این قاع ه از طر  فقهای اس م مورد پددذیرش   شبپردازیم  ءزام از جانب فقهاال  ةرش قاع بررسی پذی

ا پیروا  ادیا  الهی غیر از اس م )اهددل کتدداب( بددر اسدداس قددوانین و احکددام این قاع ه ب  بر اساسواقع شود  

 .خودشا  رفتار خواهیم کرد
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از طددر  دیگددر   شایم اهل کتاب اختیددار دارددعاوی یا جردادگاه اس می در رسی گی به    با این که گفتیم     

 ت او عددامّتاب گرفت صدد حیّبای  گفت چنانچه دادگاه اس م تصمیم به رسی گی به دعاوی و جرایم اهل ک 

اندد  تو این سیستم قضددایی اسدد م در صددورت تمایددل مددی  بنابرد.  گردشامل تمامی دعاوی و جرایم میش  بوده

تی بددرای او وجددود و از ایددن جهددت مهدد ودیّ  باش هل کتاب داشته  ی و جرایم اکامل بر تمامی دعاو  ةاحاط

ط دادگدداه اسدد م بایدد  بددر اسدداس اهل کتاب توسّ ةبارقضاوت در که ه داشت بای  به این نکته نیز توجّرد.  ن ا

ر حکددم بددر اسدداس احکددام خددود صدد و ةاحکام اس م باش ش مگر در مواردی که فقه اس م در این باره اجاز

که در این صورت بر اساس قاع ة الزام قضاوت بر طبق آئین خود آنها خواهدد    را داده باش   های دینیت اقلیّ

 بود.

 

  گیری: ُتیجه

ه تددابع مددذهب ت ش صددیّالو ادیا  الهددی در احددوا( غیر از شیعه)می   در نظام حقوقی ایرا ش مذاهب اسد  1

 .ه ش ه است فقهی الزام استفاد ةهت از قاع خودشا  هستن  و در این ج

از عقددودش ایقاعددات و   توا  در هر مورد اعمّالزام را بر مبنای روایات که مستن  اصلی آ  هستن  می  ةقاع د  2

ت الالددزام را تنهددا در بهددث احددوا  ةگذار در نظام حقوقی ایرا  کدداربرد قاعدد م جاری نمودش ولی قانو احکا

 .ش صیه پذیرفته است 

ینفددک آ  باشدد  بدده طددور طبیعددی از احددوال الجزء  آ  مهور و  ت در  هر موضوعی که ش   و ش صیّد  3

 ه باش .ه خواه  بود اگر چه جنبه مالی و سیاسی نیز داشتش صیّ

ی را هی و مادّلهی و غیر الاز ا  توا  پیروا  هر آیینی اعمّاستش و بر طبق آ  می   ه الزام یک قاع ه عامّقاعد  4

  .ن خودشا  ملزم کردبه معتق ات دی
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  و مآخذ   بعامن

 قرآ  کریم 

اشم زاده هریسیش ش بیا  »در علوم و مسائل کلّی قرآ «ش ترجمه: مهمّ  صادق نسمی د هددددددددددددددددددد  

 ش.1375ناشر: دانشگاه آزاد اس می واح  خویش چاپ پنسمش زمستا  

اه دانشددگ  شتهددرا ش پژوهشددگاه حددوزه و1الملددل خصوصددیش  م و حقددوق بددین   دانش پژوهش مصطفیش اسدد  

 .ش1381

 .ش1382ش  35میش ش  ش احوال ش صیه در فقه و حقوقش فصلنامه کاوشی نو در فقه اساهللشفاییش عب  

ق و 1425شلهوبش صالو ش الکشّا ش  منشورات دار اسامة للنشددر و التوزیددعش الطبعددة االولددیش ارد    عمددا ش 

 م. 2004

: اش اص و مهسورینش سازما  چاپ و انتشارات ی حسن و قاسم زادهش سیّ مرتضیش حقوق م نصفائیش سیّ

ی دانشددگاهها )سددمت(ش چدداپ وزارت فرهنگ و ارشاد اس میش سازما  مطالعه و ت وین کتددب علددوم انسددان

     ش.1388پانزدهمش تهرا ش تابستا   

 شچهددارم  چاپ  هشمیّالس قنعهش دار الکتب احکام فى شرح المألهسن ش تهذیب االمهم  بن  أبی جعفر  طوسیش

 ش.1365 تهرا ش  چاپ انه خورشی ش

 ق. 1425الثّانیةش اعتمادش قمش لنکرانیش مهمّ ش القواع  الفقهیّةش مرکز فقه األئمّة االطهار)ا(ش الطبعة فاضل  

 ش.1395زمستا   کاتوزیا ش ناصرش قانو  م نی در نظم حقوقی کنونیش نشر میزا ش چاپ پنساه و یکمش تهرا ش 

 2نش جکاتوزیا ش ناصرش عقود معیّ

نظرپورش مه یش آشنایی با قانو  اساسی جمهوری اس می ایرا ش ناشر: دفتر نشر معار ش چاپ یددازدهمش قددمش 

 ش.1389

 


