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چکيده
دردورانحاضرکهعصرارتباطاتنامگرفته است،همزیستی،تعاملوتبادلتجارببینانسانهاو
جوامعبشری ضروریمینماید.اسالمحضورهمه جانبهی دینرادرعرصههایگوناگونوازجمله
در روابط مسلمانان با دیگر افراد رامیشمارد .روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن
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فقهایمعاصرتردیدهاییجدینسبتبهادلهیاینفتویکهازمباحثاختالفیشیعهوعامهنیز
میباشد ،ابراز داشتهاند .در مقالهی حاضر تالش شده است ،ادلهی چهارگانهی این مسأله بررسی
گرددوپسازاثباتناتمامیاینادلهدرمقابل،ادلهیطهارتاهلکتابتشریحوتقویتشود.در
پایانمؤیداتیفقهیبرطهارتاهلکتابارائهشدهاست .
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مقدمه
اسالمدینراتنهایکبرنامهی شخصیوفردینمیداندوآنرا درمسجد ،محراب ،نماز،
روزه ،تهجدودیگردستورالعملهایعبادیواخالقیخالصهنمیکند،بلکهحضورفعالو
همهجانبهیدینرادرهمهیعرصههایزندگیفردیواجتماعی،دستگاههایحکومتیو
سیاستهایحاکمبرروابطداخلیوخارجی،روابطدولتوملت وروابطمسلمانانبادیگر
ملتهایجهانضروریوالزممیداند.بانگاهیگذرابهقرآنمیتواندریافتکهاینکتاب
آسمانی،دربارهیقوانینمربوطبهزندگیمردموروابطاجتماعیآنهادستورهایاستواری
ارائهدادهودیدگاههایروشنیعرضهنمودهاست .
روابط مسلمانان با غیرمسلمانان در زوایای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی،حقوقیدرقرآنکریمبهصورتآشکاروبامعیارهایمشخصمطرحاست.روابط
بینجامعهاسالمیودیگرجوامعبشریضروریوتداومزندگیبشرنیازمنداینگونهروابط
است .دراینمیانمسایلفقهیپیراموننوعروابطومحدودهی روابطمسلمانانباغیر-
مسلمانجایگاهخاصیرامیطلبدوانتظارمیرودکهفقهنیزدرپاسخگوییبهپرسشهایی
که دربارهی ابعاد مختلف همزیستی با غیرمسلمان مطرح میشود ،حضوری فعال داشته
باشد  .بدونشکفقهایزمانپیشیندراینارتباطمطالبیراعنواننمودهاند ،امابهنظر
میرسد که با توجه به نوع پرسشهای بهوجود آمده در زمان حاضر این پاسخها نیازمند
بررسیمجدداست.عالوهبراینکهباوربهکرامتذاتیانسان،اقتضایاعتقادبهطهارتاورا
نیزدرپیداردویکیازوجوهطهارتانسان،طهارتبدناست .

1ـ ادلهی قائلين به نجاست اهلکتاب
قاطبهی فقهای شیعه قائل به نجاست مشرکان هستند ،اما اثبات نجس بودن اهلکتاب
مؤونهیبیشتریمیطلبد،اماشگفتآورآناست کهبسیاریازعلمایاسالمی،علیرغم
آیهی«إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ»(توبه )28،حکمبه طهارتمشرکاندادهاندواینشگفتی
زمانی بیشتر می شود که دریابیم در کتب اربعه در هیچ روایتی به این آیه استناد نشده
است .به قول ابنحزم« :هیچ چیز در دنیا شگفتآورتر از این نیست که کسی نسبت به
مشرکانکهحکمصریحنجاستآناندرقرآنآمده است،ادعایطهارتکند»(ابنحزم،
بیتا،ج،0ص .)091
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موضوع طهارت اهلکتاب از مباحث اختالفی شیعه و عامه است .بیشتر فقهای عامه
قائلبهطهارتاهلکتاباندوشماراندکیازآنانمشرکینرانجسمیدانند.امافقهای
شیعهمشرکانرانجسوبیشترآناناهلکتابرانیزنجسمیشمرند.اینمسألهآنقدر
شهرت یافته که به گفتهی وحید بهبهانی این فتوی شعار شیعه شده و به قول صاحب
مدارک،شیعهرابااینفتویمیشناسند(نراقی،بیتا،ج،0ص.)210چهاردلیلبرنجاست
اهلکتاباقامهشدهاست:آیهی28سورهیتوبه،آیهی026سورهیانعام،روایات،اجماع .

1ـ 1ـ آیهی «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نجَسٌ» (توبه)82 ،
باتوجهبهشهادتآیاتمتعددقرآن،اهلکتابهمگیمشرکهستندواینآیهبهحکم
نجاستمشرکانتصریحنمودهاست،بنابراینعموماهلکتابمحکومبهنجاست میباشند.
بسیاری  ازمفسرانوفقهابرایاثباتنجاستمشرکانبهدالیلدیگریتمسکجستهاندو
بهموجباشکاالتیکهدرنحوهیداللتآیهیفوقوجوددارد،ازاستداللبهاینآیهدوری
جسته اند.حتیبرخیصریحاًبهعدمداللتآیهبرنجاستاهلکتاباذعانداشتهاند(نراقی،
بیتا ،ج ،0ص210؛ آملی ،بیتا ،ج،0ص989؛ موسوی عاملی0101 ،ه.ق ،ج ،2ص231؛
خویی0101 ،ه.ق،ج،2ص19؛ خویی0100،ه.ق،ج،9ص18؛خوانساری0116،ه.ق،ج،0
،ج،00ص.)19درداللتاینآیهبرنجاستاهلکتابتردید-
ص210؛فضلاهلل0103،ه.ق 
هاییواردشدهاست:آیاواژهی«مشرکون»شاملاهلکتابهممیشودیافقطبهمشرکان
قریشاختصاصدارد؟آیاواژهی«نجس»درزماننزولآیهبهمعنایمصطلحدرفقهامروز
بودهاست؟
درستیاستداللبهاینآیهبراینجاستاهلکتاببرسهپایهاستواراستکهاگرحتی
یکی از آنها ناتمام باشد ،استدالل نیز باطل خواهد بود :عموم اهلکتاب مشرک هستند؛
مراداز«مشرک»درآیه،معنایعامآناستکهشاملهمهیاهلکتابنیزمیشودو
معنایکلمه«نجس»،هماننجاستاصطالحیفقهیاست.اگرچهسهمطلبفوقممکن
استمشهورباشد،اماواقعیتفرهنگقرآنبرخالفادعاهایسهگانهاستوارکانسهگانه-
ییادشده،قابلاثباتنیستند.پسقبلاز هرچیزبهبررسیسهگزارهیفوق،باتکیهبر
آراونظراتمفسرانوفقهاخواهیمپرداخت .
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1ـ1ـ1ـ ادلهی مشرک بودن عموم اهلکتاب
برشرکاهلکتاببهآیاتیاستنادشدهاست :
1ـ1ـ1ـ1ـ آیهی بنوت« :قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ»
(توبه)91،وآیهی«لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُون»(توبه)90،برشرکاهلکتاباقامه
شدهاست.ابتدادرآیهیبنوتعقایدشرکآمیزاهلکتاببیانمیشودوسپسدرآیهی
بعد عنوان میشود که خداوند منزه از این عقاید شرکآلود آنان است (نجفی ،بیتا ،ج5
ص12؛بحرانی،بیتا،ج،6ص.)056امابهدالیلیایناستداللناتماماست :
اول ـ اعتقادبهبنوتعزیر،تنهامختصبرخیفرقههاییهودبودهاستکهدرصدر
اسالممیزیستهاندو منقرضشدهاندواکنونیهودیانچنینعقیدهایندارند (طباطبایی،
0911ه.ش ،ج ،3ص211؛ ابنعاشور ،بیتا ،ج ،01ص53؛ فضلاهلل ،بیتا ،ج ،00ص31؛ -
خمینی0981،ه.ش،ج،9ص .)238
دوم ـ اعتقادبهفرزندداشتنخدا،گرچهعقیدهایباطلاست،اماشرکنیست؛زیرا
شرکیعنیقراردادنشریکبرایخدادریکیازمقاماتخاصخداییامامجردالقولبان
عزیراًابناهللالیوجبالشرکوانلزممنهالکفر(خمینی0981،ه.ش،ج،9ص .)238
سوم ـ تعبیر «پسرخدا» میتواند معانی گوناگونی داشته باشد .عالمه طباطبایی می-
نویسد« :بدونشکادعایفرزندیواقعیخدارانداشتند.بلکهعنوانفرزندخداییرابه
جهتتشریفوتکریممجازاًبهکارمیبرند»(طباطبایی0911،ه.ش،ج،5ص18؛رازی،بیتا،
ج،05ص  .)15
8ـ1ـ1ـ1ـ آیهی ربوبيت« :اتخََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِاللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ
مَرْیَمَ...سُبْحَانَهُعَمَّایُشْرِکُون»(توبه)90،نیزبیانکنندهیشرکاهلکتاباست(نجفی،بی-
تا ،ج ،5ص12؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،6ص055؛ انصاری ،بیتا ،ص926؛ عاملی ،بیتا ،ج،1
ص981؛نجفیخمینی،بیتا،ج،5ص)211ایناستداللنیزمحلتردیداست :
زیرا یهودیان گرچه احبار خویش را به مثابهی «ارباب» خود انتخاب کردند ،اما هیچ
شاهدیوجودنداردکهآنهارابهعنوانمدبراننظامهستیبرگزیدهباشند،بلکهیهودیان
آنانرا«مطاعمطلق»دانستهاندوهمهیدستوراتآنانرابدونچونوچرااطاعتمی-
کردند (ابنعاشور ،بیتا ،ج ،01ص10؛ عروسی ،بیتا ،ج ،2ص213؛ طبرسی ،بیتا ،ج،6
ص.) 91تسلیممطلق،مختصخداییکتاستوتمکیندربرابرغیرخدانوعی«شرکدر
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اطاعت» است،امااینشرکدراطاعتباشرکعبادییاذاتیمتفاوتاست.درغیراین-
صورتبایدبسیاریازمسلمانانرابهدلیلاینکهباارتکابگناه،اطاعتشیطانکردهاند،
مشرکشمرد؛زیراقرآندرتوصیفمؤمنیننیزمیفرماید«:وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَ
هُمْمُشْرِکُونَ »(یوسف.)015،احادیثوارده،آیهراناظربهشرکاهلکتابدراطاعتـنه
در عبادت ـ دانستهاند (طبرسی0912 ،ه.ش ،ج ،6ص29؛ ابنعاشور ،بیتا ،ج ،0ص10؛
قرشی0911 ،ه.ش ،ج ،1ص )229و فقها و مفسرین نیز این تفسیر را پذیرفتهاند
(طباطباییحکیم0111 ،ه.ق ،ج ،0ص953؛ خمینی0981 ،ه.ش ،ج ،9ص235؛ فضلاهلل،
0103ه.ق ،ج ،00ص30؛ طباطبایی0911 ،ه.ش ،ج ،3ص216؛ ابنعاشور ،بیتا ،ج،01
ص10؛صادقیتهرانی0103 ،ه.ق،ص030؛قرشی0911،ه.ش،ج،1ص229؛ثفقیتهرانی،
،ج،1ص .)99
0938ه.ق،ج،6ص1؛رازی0121،ه.ق،ج،05ص91؛مغنیه0121،ه.ق 

8ـ1ـ1ـ ادلهی مشرک نبودن عموم اهلکتاب
دالیلمعتقدانبهشرکاهلکتاب،موردخدشهقرارگرفتهاست.اگراصل«توحیدیبودن
ادیانالهی»وموحدبودنپیروانآنادیانجاریگشتهاستوهمهیآنهاموحدبهشمار
میآیند،مگراشخاصیافرقههایخاصیکهآلودگیآنهابهشرکاثباتشود.آیاتزیادی،
خداشناسیوگرایشاهلکتاببهخداراتذکرمیدهند(مائدة89 ،؛آلعمران 009،18،و
001؛اعراف .)011،
در کتاب مقدس نیز عبارات بسیاری وجود دارد که نشاندهندهی همین اصل موحد
بودناهلکتاباست.درموردعباراتموهمشرکاهلکتاب،بایدگفتفقراتموهمشرک،
اغلبچندبعدیوداراینوعیابهام هستندکهنمیتوانبراساسآنهاقضاوتکرد.عالمه
طباطباییمینویسد«:اصوالًحتییکجادعوتصریحبهسویخودعیسی(ع)رادرانجیل
نمیتوانیافت،درعینحالکهتعبیراتیچون«منوپدرمیکیهستیم»درانجیلهست.
بنابراین،برفرضصحتاینتعبیرات،الزماستآنهارابراینمعناحملکنیمکه«اطاعت
من،همچوناطاعتخداست».چنانکهقرآنمیفرماید«:منیطعالرسولفقداطاعاهلل»»
(طباطبایی 0911 ،ه.ش ،ج ،2ص230؛ رشیدرضا ،بیتا ،ج ،5ص913؛ مراغی ،بیتا ،ج،5
ص.)82قرآننیزاهلکتابرابهاقامهیتوراتوانجیلتشویقمیکند«:قُلْ یَأَهْلَ الْکِتَابِ
لَسْتُمْ عَلىَ شىَءٍ حَتىَ تُقِیمُواْ التَّوْرَیة وَ الْانجِیلَ»(مائدة.)58،بنابرایننمیتوانهمهیاهل-
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کتابرامشمولواژهی«مشرکین»نامید،ممکناستگروهیاافرادیازاهلکتابمبتالبه
عقایدیااعمالشرکآمیزشدهباشندکهبتوانآنهارا«مشرک»نامید،ولیدراینصورت
آیامقصوداز«مشرکین» درآیه،هرفردیاستکهبهنحویمشرکنامیدهشودیامقصود
مشرکانآنزمانبودهاندکهتعمیمحکمآنانبهدیگرمشرکین،نیازمنددلیلخاصباشد .

1ـ8ـ1ـ1ـ ادلهی عدم شمول واژهی المشرکون
«المشرکون»درآیهی28سورهیتوبهشاملهمهیمشرکاننمیشود :
اول ـ «ال» در «المشرکون» :آیا«ال»درواژهی«المشرکون»«،الفوالمجنس»
استکههمهیمشرکانرادربرگیردیا«الفوالم»عهداستکهتنهاشاملمشرکانصدر
اسالمشود؟برخیمعتقدندحتیاگرآیهی28توبه،برنجاستفقهیمشرکانداللتداشته
باشد فقط به مشرکان صدر اسالم اختصاص دارد و شامل همهی مشرکان نمیشود ،چه
برسد به فرقههای مشرک اهل کتاب( .انصاری ،بیتا ،ص926؛ خمینی0981 ،ه.ش ،ج،9
ص238؛ خوانساری0116 ،ه.ق ،ج ،0ص210؛ خویی0101 ،ه.ق ،ج ،2ص11؛ صدر،
0118ه.ق ،ج ،9ص250؛ مغنیة0121 ،ه.ق ،ج ،1ص28؛ جناتی ،بیتا ،ص .)96اما دالئل
ایشان :
دوم ـ انصراف که آن را «ظهور ثانوی» و گاهی «تبادر عرفی» نيز ناميدهاند:
گرچه مشرک به هر کسی که برای خدا شریک قائل شود ،اطالق میگردد؛ ولی واژهی
مشرکدرقرآن،غالباًدرخصوصبتپرستانبه کاررفتهاست،بهگونهایکهاگرمورخی
بگوید«:مشرکان،پیامبر(ص)راآزارمیدادند»،ذهنهامتوجهیمشرکانقریشمیگردد.
این اختصاص منشأیی جز استفادهی بسیار قرآن برای این گروه ندارد (طباطبایی حکیم،
0111ه.ق ،ج ،2ص953؛ صدر0118 ،ه.ق ،ج ،9ص ،250مغنیة0121 ،ه.ق ،ج ،1ص28؛
انصاری ،بیتا ،ص .)926تفکیک مشرک از اهلکتاب شاهد بر این مدعاست که مراد از
مشرکین،معناییاستکهشاملاهلکتابنمیباشد(مغنیة0121،ه.ق،ج،1ص .)21
سوم ـ تفکيک مشرکين از اهلکتاب و تفاوت احکام آنها :درآیات 016بقره،
 085آلعمران0،و 5بینة01،حجو 82مائدة بیناهلکتاب و مشرکان تفکیکصورتگرفته
است.بنابراین ثبوت حکمى برای مشرکان ،شاملاهلکتابنمیشود.عالوهبراینکهقرآن
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احکامویژهایرابرایاهلکتابواحکامخاصدیگریرابرایمشرکانتعیینکردهاست.
احکامیمانند:برائتازمشرکینوفرمانممنوعیتورودآنانبهمسجدالحرام(توبة0 ،و،)9
وجوب نبرد با مشرکان (توبة6،01 ،و ،)06اجازهی سکونت به اهلکتاب در بالد اسالمی
(توبة)23،واحکامدیگریکهدرفقه،ویژهیاهلکتابذکرشدهاست؛مانند:اجازهیازدواج
مسلمانبااهلذمه،امنیتجانیومالیآنان،آزادیانجام عباداتو...کهمشرکانازآن
محرومهستند.
 چهارم ـ اجمال آیه:اگردالیلپیشینقانعکنندهنباشدوهیچدلیلیبراختصاصلفظ
«مشرکون»بهمشرکانصدراسالمدردستنباشد،آیهازاینمنظر«مجمل»واستنادبه
آن غیر علمی خواهد بود (خمینی0981 ،ه.ش ،ج ،9ص238؛ صدر0118 ،ه.ق ،ج،9
ص .)259
8ـ8ـ1ـ1ـ مفهوم نجاست
بر فرض این که واژهی «مشرکون» شامل اهلکتاب شود ،مفهوم نجاست اتفاقی نیست.
«نجس»درآیه،بهمعناینجاستنیست.لذاآیهبرنجاستبدناهلکتابداللتنمیکند.
اثباتایننظرنیازمندبررسیمعانیگوناگونیاستکهبرایآنمتصوراست.ازنظرلغویون
معنای «نجس» ،ناپاکی ،کثیفی ،ضدطهارت ،پلیدی است (طریحی ،بیتا ،ج ،1ص00؛
فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،2ص206؛ زبیدی ،بیتا ،ج ،1ص266؛ صفیپور ،بیتا ،ص.)0228
بهترینتعریفازراغباست«:نجاست،قذارتوکثیفیاستکهبردونوعاست:نوعیکه
باحواسقابلدرکاستونوعیکهبادیدهیبصیرت.خدامشرکانرابهنوعدومتوصیف
کرده" :انما المشرکون نجس" »(راغب0102 ،ه.ق ،ص .)13بیشک آیه نوعی نجاست را
برای مشرکان اثبات میکند ،اما مقصود کدام از این معانی است :کثیف بودن ،نجاست
شرعی،نجاستظ اهریوغیرذاتی،نجاستحدثی،پلیدیروحی.هریکازایناحتماالت
درمرحلهیثبوت ،ممکناست؛زیراهم«نجس»درآیه قابلیتهمهیمعانیراداردوهم
تماماینمعانیمیتوانددرمشرکانوجودداشتهباشد.لذابایدپیآمدهایهریکازمعانی
بررسیشودتاببینیمباکداممعناانطباقبیشتریدارد .
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1ـ8ـ8ـ1ـ1ـ نجاست شرعی
علماییکهآیهرادلیلبرنجاستاهلکتابدانستهاند«،نجس»رابههمینمعناگرفته و
دالیلیبرآناقامهنمودهاند:
اول ـ ظهور« :نجس»معنایروشنیداردکههماننجاستفقهیاستوظاهر«انما
المشرکوننجس»،گواهنجاستبدنمشرکاناست«.ظهور»نیزحجتاستوطبققاعده،
موظفیم مادامی که دلیل خاصی بر معنای غیرظاهر نداریم ،معنای آیه را حجت بدانیم
(طوسی0956 ،ه.ش ،ج ،6ص291؛ طبرسی0912 ،ه.ش ،ج ،6ص21؛ رازی0121 ،ه.ق،
ج ،05ص21؛ رواندی به نقل از مروارید0101 ،ه.ق ،ج ،0ص .)963اما ظهور نصوص و
کلماتنزدمانمی تواندکاشفازمرادخداباشد؛زیرامحتملاستکهخدامعنایدیگریرا
ارادهکردهباشد.اگرظهورواژهایدرمعناییخاص،منطبقباظهورشدرهمانمعنادر
صدراسالمباشد،آنظهورحجتاست،امااگرنتوانیممعنایظاهرکلمهایرادرعصرنزول
کشفکنیمویاآنکلمهدرآندوراندرمعنایدیگریظاهرباشد،ظهورکلمهدرمعنایی
نزدما،اعتباریندارد(نراقی،بیتا،ج،0ص99؛جعفری0951،ه.ش،ص .)1
دوم ـ حقيقت شرعی :برخیباتوجهبهحقیقتشرعیاستداللکردهاندکهشارعدر
آغازظهوراسالمباوضعلفظ«نجس»برایمعنایفقهی،اختصاصاینکلمهرابهاینمعنا
اعالم کرد .لذا هرجا «نجس» بدون قرینه بیاید ،باید بر معنای شرعی حمل کرد .شیخ
انصاری مینویسد« :وجود معنای حقیقت شرعیه در لفظ «نجس» جای شک ندارد»
(انصاری،بیتا،ص .)926
دراینموردچندنکتهقابلتأملاست :
الفـسخنازحقیقتشرعیلفظ«نجس»،ادعاییبیشنیستونیازمنددلیلاست.
مرحومنراقیصرفادعایتبادرمعناییرادرصدراسالمقابلقبولندانستهاند(نراقی،بیتا،
ج،0ص .)99
 بـادعایحقیقتشرعیوتخصیصلفظبهمعناییشرعیدرالفاظیمعقولاستکه
کاربردفراوانیدرنصوصدارد،نهلفظیکهیکباردرقرآنبهکاررفتهودراحادیثنبویِ
کتباربعهحتییکبارهمنیامدهاست.ازسوییدرمجموعکتبصحاحکهدههاهزار
حدیث از پیامبر(ص) نقل شده ،مواردی که حضرت لفظ «نجس» را بهکار برده باشد به
تعدادانگشتاندستهمنمیرسد.شهیدصدرمینویسد«:حتیدرکتبرواییاهلسنت
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کهششصدحدیثازپیامبر(ص)دراحکامنجاساتدارند،جزدردوروایتلفظ«نجس»در
کالمحضرتوجودندارد»(صدر0118،ه.ق،ج،9ص .)263
 جـادعایحقیقتشرعیواختصاصیکلفظبهمعنا،درصورتیپذیرفتنیاستکه
حداقلدرروایاتائمه(ع)کاربردزیادیداشتهباشد،هرچنددرقرآنواحادیثنبوی(ص)
رایجنباشد.امادرکتبرواییشیعه ،ائمه(ع)اغلبنجاستفقهیرابااصطالحاتدیگری
بیانکردهاند؛مانند:التشربمنه،التتوضأمنه،التصلّفیه،یجتنبعنه،اذااصابهیدکمع
الرطوبةفطهره،صبّعلیهالماءو.....ازسوییدرکتابوسائلالشیعةدردهباباولنجاسات
که حاوی صدها حدیث از ائمه(ع) است ،حتی یک بار لفظ «نجس» به کار نرفته است.
کاربردلفظ«نجس»درفصلنجاساتاینکتابکهبالغبرچهارهزارحدیثاستبهده
موردنمی رسدکهآنمواردهممختصِدونوعازنجاسات،یعنیسگوخوکاستوحتی
یکحدیثوجودنداردکهائمه(ع)«،نجس»رابراییکیازنجاسات،بهجزآندوبهکار
بردهباشند(حرعاملی0113،ه.ق،ج،2ابوابنجاسات) .
دـواژهی«نجس»درروایاتفقطدرموردنجاستفقهیاستعمالنشدهاست.بلکه
گاهیبهاینمعناوگاهیبهمعنایقذارتوآلودگیبهکارمیرفتهاست؛بنابراینمختص
نجاستفقهینبودهاست(نیشابوری،بیتا،ص31؛حرعاملی0113،ه.ق،ج،0ص .)288
هــواژهی«نجس»ظاهراًتاقرن پنجمدربینفقهارواجنداشتهاست.بنابراینبعید
است در آن دوره  در معنای فقهی ظهور یافته باشد .اکثر فقهایی که در آن دوران کتاب
نوشتهاند ،فصل مستقلی با عنوان نجاسات قرار ندادهاند و برخی هم که بخشی را با این
عنوان آوردهاند ،مقصودشان معنای دقیق فقهی امروز نبوده است .زیرا ذیل آن عنوان به
شمارشنجاساتچندگانهنپرداختهاند؛بلکه بهبیانبرخینجاستهااکتفا کردهاند؛مثل:
وجوبنزح بئروتطهیردستمرطوبیکهباکافرمصافحهکردهوحرمتأکلنیمخوردهی
سگو....آیتاهللخوییمیگوید«:احتماالًدرزماننزولآیه،حکمفقهینجاستوجود
نداشتهوبهموجبتشریعتدریجیاحکام،تاآنزمانتشریعنشدهبودهاست.لذانمیتوان
سخنازحقیقتشرعیووضعلفظبرایآنمعنارابهزبانآورد(خویی0101،ه.ق،ج،2
ص.)19
سوم ـ تفریع ممنوعيت دخول به مسجدالحرام :تفریعممنوعیتورودمشرکینبه
مسجدالحرام برنجاست آنها ،خود شاهدی بر ارادهی معنای فقهی است .زیرا معیار
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ممنوعیتورودبهمسجدالحرامـبلکههرمسجدیـنجاستفقهیاست(نجفی،ج،5بیتا،
ص12؛ مشهدی0100 ،ه.ق ،ج ،1ص .)052شیخ انصاری ادعای اجماع علمای شیعه بر
صحت این معیار را کرده است (انصاری ،بیتا ،ص .)926مالک ممنوعیت ورود به
مسجدالحرامهرگزنجاستفقهینیستواینموردنیزبهدالیلزیرقابلخدشهاست :
الفـ.طبقفتوایبیش ترفقها،ورودانساننجسیاواردکردننجسبهمسجدالحرامو
هرمسجددیگریجایزاست؛مگرآنکهدخولشمنجربهتعدینجاستبهمسجدشود،لذا
ورودش از باب حرمت تنجیس ،حرمت مقدمی مییابد (طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج،0
ص،)638مگرانسانمحدثبهحدثاکبراست (همان،ص،286خمینی0111،ه.ق،ج،0
ص.)981
 بـاگرنجاستفقهیمدنظربودهاست،چراآیهممنوعیتورودرابهسالبعدموکول
کردهاست،درحالیکهبرطرفنمودننجاستامریفوریاست(فضلاهلل0103،ه.ق،ج،00
ص.)10باتوجهبهاینسهاشکال جایشگفتیاستکهشیخانصاریاجماععلمایشیعه
رابرآنمالک،ادعاکردهاست .
8ـ8ـ8ـ1ـ1ـ نجاست عارضی و حدثی 

برخی گفتهاند :نجاست مشرکان یا نجاست ظاهری بدن آنهاست که به سبب تماس با
شراب ،خون ،سگ و  ...است یا خبث و آلودگی روحی است کهدر پی حدث اکبر مانند
جنابت،حیضو..یاحدثاصغر مانندبولوخوابپیدامیشودوچونآنانهیچگاهبرای
تطهیر نه وضو گرفته و نه غسل میکنند ،همیشه ناپاک و «محدث» باقی میمانند
(زمخشری0111 ،ه.ق ،ج ،2ص250؛ طبرسی0912 ،ه.ش ،ج ،6ص021؛ مصطفوی،
0981ه.ش،ج،01ص32؛مدرسی0911،ه.ش،ج،1ص .)090
احتمالنجاستعارضیبادواشکالروبهرواست:اوالًصحتاینمعنابرپذیرشحقیقت
شرعیمتوقفاست.زیرااگراینآیهبهتأثیرپذیریمشرکانازنجاساتشرعی،مانندخون،
بولوسگاشارهدارد،بایدکلمهی«نجس»هنگامنزولاینآیهدرمفهومنجاستفقهی
ظهور داشته باشد و اال چگونه بر آن داللت دارد؟ پیش از این بطالن نظریهی «حقیقت
شرعی»گذشت.ثانیاًادعایارادهیعارضیبودننجاستبرخالفظاهرصدورحکمنجاست
مشرکانبودهونیازمنددلیلاست .
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بر «محدث» بودن مشرکان نیز دو اشکال وارد است :اوالً استعمال لفظ «نجس» در
معنای«محدث» بایددرنصوصرواجداشتهباشد،تابتواناینلفظرابرآنمعناحمل
کرد؛درحالیکهاینچنیننیست.ثانیاًآیهیممنوعیتورودبهمسجدالحرامرافرعنجاست
دانستهاست؛اماحدثاصغرمانعورودنیست .پساینتفسیرباآنتفریعسازگاریندارد.
ثالثاًاگراینمعنامدنظراست،چراممنوعیتورودبهسالبعدموکولشدهاست،درصورتی
که برطرف نمودن این نوع نجاست باید به سرعت و فوریت صورت پذیرد (فضلاهلل،
0103ه.ق،ج،00ص .)10
3ـ8ـ8ـ1ـ1ـ پليدی روحی و فساد عقيدتی
مقصودازنجاستمشرکان،پلیدیروحیآنهاست.عقایدشرکآمیزآنهاراآلودهکردهو
لیاقتورودبه مسجدالحرامازآنانسلبشدهاست(طباطبایی0911،ه.ق،ج،3ص298؛
قرشی0911 ،ه.ش ،ج ،1ص06؛ جعفری0951 ،ه.ش ،ص1؛ خوانساری0116 ،ه.ق ،ج،0
ص210؛ مدرسی0911 ،ه.ش ،ج ،1ص090؛ مکارم0911 ،ه.ق ،ج ،1ص918؛ مصطفوی،
0981ه.ش ،ج ،01ص32؛فضلاهلل0103 ،ه.ق ،ج ،00ص11؛ صادقیتهرانی0103 ،ه.ق،
ص .)030
دالیلینشانمیدهدکهمرادازنجسدرآیهپلیدیروحیمشرکاناست :
الف ـ تنها معنای مناسب :معانی دیگر بنا به دالیل مذکور ،با آیه تناسب ندارند.
بنابراینجزمعنای«پلیدیعقیدتیوروحی»معانیدیگرمناسبنیست .
ب ـ تفریع ممنوعيت ورود به مسجدالحرام :قبالًتوضیحدادهشدکهاگرنجاسترا
بهمعنایفقهیبدانیم،ناگزیرآنرامالکممنوعیتورودبهمسجدالحرامدانستهایم،حال
آن کهایننظریهازدیدگاهاکثرعلمایشیعهمردوداست.اماپلیدیروحیباچنیناشکالی
مواجهنیست.
ج ـ قدر متيقن از مفاد آیه :برفرضکهحمللفظ«نجس»برمعنایفقهیمشکلی
نداشته باشد ،مدلول آیه بین دو مفهوم مردد است :یکی پلیدی روحی و دیگری نجاست
بدنی؛اماترجیحبامعناینخستاست.زیراآنچهمسلماست،وجودخصوصیتیمنفیدر
مشرکاناستکهموجبسلبصالحیتبرایورودبهمسجدالحرامشدهاست.امادراینکه
این خصوصیت موجب اثر دیگری ،یعنی سرایت نجاست به اشیای مرطوب شود (نجاست
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فقهی)یانشود(معنایپلیدیروحی)محلتردیداست.چونآیهصراحتاًیاضمناًبرآن
داللت ندارد ،پس طبق قواعد اصولی باید مفاد مسلم ،اخذ و معنای مشکوک رها شود؛
مدلولقطعیآیه(پلیدیروحی)پذیرفتهومعنایمشکوک(نجاستفقهی)کنارگذاشته
میشود .
د ـ نزدیکترین معنا به معنای عرفی :گرچههردومعنا(پلیدیروحیونجاست
فقهی)ازمصادیقمعنایعرفیولغوی«نجس»میباشندوطبققواعدباید«نجس»رادر
صورت عدم قرینهی خاص بر معنای عرفی حمل کرد ،اما معنای اول (پلیدی روحی) به
معنایعامعرفینزدیکتر،بلکهدقیقاًعینمعنایعرفیاستومعنایدوم(نجاستفقهی)
نسبتبهمعنایاولازمعنایعرفیآندورتراست.زیراشارعهمدرمصادیقعرفیآنو
همدرخصوصیتخودآنمعناواحکاممترتببرآنتغییرایجادکردهاست.پسحملبر
معنای اول رجحان خواهد داشت .آیت اهلل خویی مفهوم پلیدی روحی را معنای لغوی و
عرفیلفظ«نجس»دانستهاستومفهومنجاستفقهیرامعنایغیرمعهودآنمیدانند.لذا
معنایاولرابردومترجیحدادهاست(خویی0100،ه.ق،ج،9ص .)11
هـ ـ تناسب با شأن نزول آیه :طبرسیدرشأننزولآیهآوردهاست«:پسازنهی
والیتمشرکانبا«یاایهاالذینامنواالتتخذواآبائکمواخوانکماولیاء»،والیتآنانراهماز
مسجدالحرامبانزولآیه یجدیدقطعکردوورودشانرابهمسجدالحرامممنوعساخت»
(طبرسی0912،ه.ش،ج،6ص«.)21مناسبتحکموموضوع،ایجاب میکندکهمقصوداز
اینناپاکیکهباقانونممنوعیتورودبهمسجدالحرامازآنپیشیگیریشدهاست،همان
عقایدشرک آمیزوپلیدیباطنیوعداوتباتوحیدباشد؛زیراجعلوتشریعنجاستبدنی
مشرکانارتباطآشکاریباوالیتوحاکمیتسوءآنانبرطرفنمیکند،مگرآنکهغرضاز
تشریعنجاستهمانتحریمسیاسیوپرهیزدادنمؤمنانازتماسومراودهیبامشرکان
باشد که در این صورت مشرکان دارای نجاست سیاسی و نه نجاست فقهی خواهند بود
(خویی0100،ه.ق،ج،9ص.)18
و ـ قرینهای در خود آیه« :وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ»،
مسلمانانازلفظ«مسجدالحرام»معنایحرمرافهمیدهاندوگرنهچهارتباطیباترسازفقر
دارد؟چوناگرتنهاورودبهمسجدالحرامممنوعبود،مشرکانمیتوانستنددرخارجمسجد
بهتجارتخودادامهدهند،همانگونهکهرسمبراینبودهاست.پس«نجس»بهمعنای
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فقهیآننیست،زیراساختمکانیبهمنظورقضایحاجتدرمحدودهیحرممعمولبوده
است و منا که در آنجا خون قربانیها به زمین ریخته میشود ،داخل حرم قرار دارد.
استعمالمسجدالحراموارادهیحرمدرقرآنکاربرددارد،مانند:اسراء0،؛بقره030،061،و
.035
ی ـ تعليق حکم بر وصف مشعر عليت :وقتیگفتهمیشودکهمشرکنجساست،
مشرکیعنی«ذاتثبتلهالشرک»؛ درواقعبرگشتبهاینداردکهشرکمشرکنجس
است .اگرشرکمشرکنجسباشد،سریاننجاستازصفتبهذات،دلیلمیخواهد.گرچه
ذاتِشخصوصفتاودرخارجودرمصداقیکیهستند،اماسریاناحکامیکیبهدیگری
دلیل میخواهد .افزون بر اینکه نسبت دادن نجاست به شرک هم میرساند که نجاست،
نجاستاصطالحینیست(جصاص0116،ه.ق،ج،1ص .)218
م ـ عدم تمسک ائمه(ع) به آیه:اشکالدیگربهداللتآیهبرحکمبهنجاستکفار،
ا ین است که ائمه(ع) و اصحاب آنان به این آیه تمسک نکردهاند با اینکه بحث نجاست
مشرکانازمباحثاختالفیشیعهوعامهبودهاست.اگرچنیندلیلروشنیوجودداشته
بشیء
است ،به چه دلیل ائمه(ع) از آن غافل شدهاند با اینکه میفرمودند« :إذا حدثتکم  
فأسئلونى عن کتاب اهلل»(عروسی0106،ه.ق،ج،0ص.)89اگرکسیبگویدکهداللتآیه
بر نجاست مشرکان روشن بوده است ،لذا به آن تمسک نشده است .اما حرمت خمر هم
روشنترازاینبود،ولیبازدرروایات بهقرآنتمسکشدهاست.ازسوییدیگر،اگرحکم
روشنبودهاست،چرااهلسنتآنانراپاکمیدانندونخستینفقیهازشیعهکهبهآیه
تمسک کرده است ،آیه را ظاهر و ن ه نص در نجاست مشرکان دانسته است (طوسی،
0956ه.ق،ج،0صص229و)252؟
مصادیق واژهی «نجس» در روایات
مصداقاینواژهعبارتاستازانتقالنجاستمشرکانبهحجراألسودباسیاهشدنرنگش،
پاک شدن روح از هر نجسی با روزهداری ،پاکی صلب ائمه(ع) از نجاست شرک ،نجاست
اوثان،نجاستگناهانو...کهغالباًبهمعناینجاستمعنویاست.مواردیهمکهبهمعنای
اصطالحیبهکاررفتهاست،غالباًبعدازصادقین(ع)وهمراهباقراینبودهاست؛یعنیاین
دورانزمانیاستکهانتقالمعنایی نجسازلغوی به اصطالحیرخدادهاست(عابدینی،

/58پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالچهارم،شمارههشتم،پاییزوزمستان0931

0981ه.ش،صص001ـ.)31
8ـ1ـ آیهی «کَذلِکَ یجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُون» (انعام)181 ،
برخیفقهاقائلبهداللتآیهبرنجاستاهلکتابشدهاند(عالمهحلی،بیتا،،ج،0ص51؛
سیدمرتضیبهنقلاز حلی (فخرالمحققین)0952 ،ه.ش،ج،0ص21؛ابنادریسبهنقلاز
مقدساردبیلی ،بیتا ،ج ،0ص921؛ حلی (محقق) ،بیتا ،ج ،0ص .)35اما داللت آن بر
نجاستفقهیمحلتردیداستکهمنشأ آن اختالفدرمعنای«رجس»میباشد.فقهاو
مفسرانکلمهی«رجس»راظاهردرمعنایعذاب،قساوت قلب،لعنت،خذالنوبدبختی
دانستهاند(طوسی،بیتا،ج،1ص231؛طبرسی0912،ه.ش،ج،9ص951؛رازی0121،ه.ق،
ج ،09ص081؛ زمخشری0111 ،ه.ق ،ج ،2ص51؛ بیضاوی0108 ،ه.ق ،ج ،0ص921؛
آلوسی0106،ه.ق،ج،8ص29؛راغب0102،ه.ق،ص.)081ازسویدیگربرفرضرجسبه
معناینجسفقهیباشد« ،یجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذِینَ لَایُؤْمِنُون»(انعام)026،نجاست
ذاتیغیرمؤمنانرانمیرساند؛زیراآیهبرایآنان،تشخصووجودیفرضمیکندو سپس
فوقآنوجود،نجاستیرااثباتمیکندواینگونهتعابیرناظربهذاتآناننیست.زیراقرآن
بینجعلرجسورجسبودنبرخیامورتفاوتقائلشدهاست«:أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ»(انعام)016،و«فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
إِنَّهُمْ رِجْسٌ»(توبه.)36،در آیهیاولذاتخوک،رجسدانسته شدهاست،ولیدرآیهی
موردبحث رجسبرغیرمؤمناننهادهشدهاست.آیهیدومنیزکهدربارهیمنافقاناست،
رجسرابهخودمنافقاننسبتدادهاست،یعنیذاتشانرجساست.بااینحالفقهافتوی
به نجاست منافقان نمیدهند و در زمان پیامبر(ص) هم با آنان معاملهی نجس نمیشده
است.پسوقتیمنافقکهذاتاًرجساستازنظرفقهینجسنیست،بهطریقاولینجاست
غیرمؤمنرانمیتواناستفادهکرد.کسانیکهقائلبهداللتآیهبرنجاستاهلکتابشدهاند،
دالیلزیررامطرحنمودهاندکهدرادامهدرستیهرکدامازآنهابررسیمیشود .
1ـ8ـ1ـ معنای حقيقی لفظ «رجس»
محققحلیآوردهاست«:معنایحقیقیلفظ«رجس»مفهومنجاستمصطلحفقهیاست.
آیه این حکم را برای غیر مؤمنین ثابت میکند» (حلی (محقق) ،بیتا ،ج ،0ص .)35این
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استداللبهسهصورتقابلتصوراست :
اولـاگرمقصودآناستکهلفظ«رجس»ازابتدابرایاینمعناوضعشدهاست،باید
گفتاینلفظقبلازتشریعحکمنجاستفقهیـبلکهقبلازشریعتاسالمـوجودداشته
است .
دومـاگرمقصودآناستکهاینلفظعالوهبرمعنایحقیقیولغوی،باردیگرازسوی
شارعبرای«نجاستشرعی»وضعشدهاست،ادعایینیازمنددلیلاست.درحالیکهاین
ادعا برای لفظ «نجس» ثابت نشد ،چگونه میتوان برای این لفظ که کمتر به این معنا
استعمالشدهاست،اثباتنمود؟ 
 سومـاگرمقصودایناستکهمعنایحقیقیولغوی،مفهومعاماستکهمعنایفقهی
ازمصادیقآناست؛ایندلیلنیازبهبررسیدارد .

8ـ8ـ1ـ اقتضای اطالق
محققحلی معتقد است« :مفهوم حقیقی و لغوی «رجس»« ،مایکره» است .این لفظ به
صورتمتواطیبرهریکازمصادیقشاطالقمیشودواگربهطورمطلقاستعمالشودبه
اقتضایاطالق،همهیمعانیرادربرمیگیرد.لذاغیرمؤمنان،رجسوناپسندندبههمهنوع
ناپسندی کهیکیازآنهانجاستفقهیاست»(همان).درپاسخبایدگفتکهمفهوملفظ
متواطی،معنایعامیاستکهقابلاطالق برانواعمختلفجنساست،مثلمفهوملفظ
حیوانکهمشترکبینحیوانجاهل،حیوانناهقوحیوانناطقاست.اگرچهاطالقاین
لفظبر هریکازاینانواع،متواطیاستو درصورتاطالقمیتواند همهیآنهااراده
شود؛اماصحیحنیستکهبهاستناداطالق،فصلممیزهریکازاینانواعبرایدیگری
اثبات شود .به عنوان مثال :گفته شود چون اطالق حیوان بر اسب ،االغ و انسان مساوی
است ،پس وقتی بگوییم «انسان حیوان است» ،اقتضای اطالقش آن است که همهی
مفاهیمیراکهحیوانبرآناطالقمیشود برانسانحملگردد.مقتضایاطالقدراین
مواردفقطاثباتمفهوممشترکبینآنها(حیوانیت)برایانسانخواهدبود .
لفظ «رجس» هم که به معنای عام «ناپسند و مکروه» است ،بر مصادیقی مانند کثیفی،
شوربختی دنیایی ،عذاب اخروی ،امر لغو ،قساوت قلب ،لعنت و دوری از خدا ،سنگهای
عذابآسمانیونجاستفقهیاطالقشدهاست.هرچنداطالقواستعمالآندرهریکاز
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اینمعانیمتواطیاست،اماصحیحنیستبهاستناد اطالق ازاستعمالآندریکمورد،
انواعیکهتحتالشعاعمفهومکلی(ناپسند)هستند،ارادهشودتابتوانادعایارادهیمفهوم
خاصنجاستفقهینیزازآنکرد.آنچهازاطالقلفظ«رجس»برمیآید،ارادهیمفهوم
مطلقآن(مکروهوناپسند)است،بدونمقیدشدنبهیکیازانواعتحتالشعاعآن.چنان-
کهفقیههمدانیگفتهاست«:لفظهای«نجس»و«رجس»دارایمفهومعامیهستند؛به
عنوانمثال:لفظرجسباهمینمفهومعامبر«میسروانصابوازالم»حملشدهاست»
(فقیههمدانی،بیتا،ص .)668

3ـ8ـ1ـ اتفاق آرا
شیخدرتهذیبآوردهاست«:همهیعلمااتفاقنظردارندکهمعنایرجس،نجساست»
(طوسی0956،ه.ش،ج،0ص « .)218شایدمنشااینادعا،اتفاقنظرعلمابرنجاستکفار
است.زیرامفسرانهرگزکلمهی«رجس»رابهمعناینجستفسیرنکردهاندومجمعالبیان
کهبنایآنبرنقلاقوالاست  نهخوداحتمالاینتفسیررادادهاستونهآنراازاحدی
نقلکردهنمودهاست»(خمینی0981،ه.ش،ج،9ص.)238شیخدر«تبیان»همذیلآیه،
«رجس»را«عقاب،بیزاری،لعنت،دشنامواسامیزشت»تفسیروحتیبهصورتاحتمال
هم سخنی از نجاست فقهی به میان نیاورده است (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص« .)231هیچ
شاهدیبرداللتآیهبرنجاستاهلکتابوجودندارد.اگررجسونجسمربوطبهنجاست
اصطالحی نباشد ،میتوان رجس را به معنای پلیدی دانست» (خمینی0981 ،ه.ش ،ج،9
ص«.)238مراد،اعالمیکقانونکلیبهغیرمؤمناناستکهخدامُهرگمراهیرابرقلبشان
میزند»(طباطبایی0911،ه.ش،ج،1ص )919و «مقصودازرجس درآیه،غضبوعذاب
الهیبرغیرمؤمنیناست»(موسویعاملی0101،ه.ق،ج،2ص .)236
باعنایتبهنادرستیدالیلسهگانهیفوق،حتیمعتقدانبهنجاستاهلکتابیابهاین
آیهاستداللنکردهاندیاسرانجاماستداللبهآنرابراینجاستاهلکتابردکردهاند .

3ـ1ـ اجماع
مهمتریندلیلقائالنبهنجاستاهلکتاب،پسازقرآن،اجماعفقهایشیعهبرنجاستآنان
است .حتی برخی فقها که داللت آیات را ناتمام دیدهاند ،برای تضعیف احادیث معتبر در
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طهارتاهلکتاب،فقطبهاجماعتمسککردهوآنراقویتریندلیلدانستهاند(نجفی،بی-
تا،ج،5ص12؛خمینی0981،ه.ق،ج،9ص291؛خویی0101،ه.ق،ج،2ص.)69جمعیاز
فقها ادعای «اجماع محصل» بر نجاست اهلکتاب نمودهاند (طوسی0956 ،ه.ق ،ج،0
ص229؛ انصاری ،بیتا ،ص926؛ نجفی،بی تا ،ج ،5ص12؛ خمینی0111 ،ه.ق ،ج،0
ص .)058حال از انضمام آن اجماعات منقول به فتاوای بیشمار فقها میتوان اطمینان
حاصلکردکهفقهایشیعهاینحکمراازپیشینیانوآناننیزازاصحابائمه(ع)وایشان
نیزازائمه(ع)آموخته اند،هرچندآناسنادوگفتارامامانبهدستمانرسیدهاست«.این
اطمینانوقتیقوتمیگیردکهمیبینیمفقهایشیعهروایاتفراوانیدالبرطهارتاهل-
کتابراکهازنظرتعداد،سندوداللتازروایاتدالبرنجاستباالتراستدرکتبحدیث
ضبطکردهاند،اماازآنهااعراضنمودهوبهفتوایقبلیخویشپایبندبودهاند،ایناعراض
و پایبندی نشانهی وجود دلیلی قویتر نزد آنها است» (خمینی0981 ،ه.ق،
صص235و .)911

1ـ3ـ1ـ نقد دليل اجماع
فقهایمعاصرپسازابطال،ثبوتوتحققگونههایمختلفاجماع(لطفی،تشرفی،دخولی،
علیالقاعده و ،)..راه دیگری برای حجیت اجماع مطرح کردهاند که عبارت است از :اجماع
حدسی(منتظری0106،ه.ق،ص.)699مبنایایناجماعایناستکهفقهایشیعهپیوسته
مواظببوده اندکهبدوندلیلفتویندهندوقیاسواستحسانرادرفتواهایخوددخالت
ندهند؛حتیعلماتازمانشیخطوسیسعیکردهاندازواژگانروایاتهمبیروننروند،به
گونهایکهاهلسنت بهشیعیانطعنمیزدهاندکهشمااهلاجتهادنیستیدوپیوستهاز
پیشینیان خود تقلید میکنید .شیخ برای رفع اتهام و اثبات قدرت استنباط شیعه ،کتاب
مبسوطرانوشت(طوسی0981،ه.ق،ج،0ص.)2حالاگرعلماییکهدرارائهیفتویچنین
مواظبتداشتهاند،اگردرمسألهایبدونوجودروایتیاآیهبرآنفتویدادهوبرآناتفاق
نظردارند،درمییابیمکهدلیلیوجودداشته استکهبهمانرسیدهاست،ولیآنانبهآن
وقوفداشته اندوماازقولعلماکهاهلقیاس،استحسانواجتهادهایعلمایجدیدنبوده-
اند،قولمعصومراحدسمیزنیم،واینرااجماعحدسینامیدهاند(منتظری0106،ه.ق،
ص699؛منتظری0100،ه.ق،ج،0ص .)39
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اگردرمسأله ایتمامپیشینیانیامشهورآنانبرآنفتویدادهباشندومستندیدر
کتابهای روایی برای آن یافت نشود در مییابیم که آنان آن مسأله را از معصومین
فراگرفتهاند .و از آنجا که مقید بر بیان عین الفاظ روایات بدون تغییر بودهاند ،اطمینان
حاصلمیشودکهلفظصادرهازامام(ع)همانلفظنقلشدهدرکتباست .
اماهمانگونهکهاشارهشد،اینگونهمسایلاندکاستواجماعنیزبهتنهاییحجت
مستقلنیست،بلکهشأناجماع،شأنحکایتونهحجیتاست.لذاشرطاجماعحدسی
این  استکهاجماعدربینفقهایپیشین،بهعنوانمثالپیشازشیخطوسیباشدودر
آنمسألهآیه،روایتومستندیبرایاجماع کنندگانموجودنباشد.اگردلیلآنهامعلوم
باشد،بایدبهجایتبعیتازاتفاقآرایآنانبهبررسیدلیلآنهاپرداختواگردلیلآنها
تمامبودبهمفادآنفتویدادودرغیراینصورتآندلیلوفتاویاعتبارنخواهدداشت.
اجماعهم«اجماعمدرکی» استکه بطالنآنامریروشناست.عالوهبرایناگر فقها
برحکمیاتفاقنظرداشتهباشندودلیلیانصینیزوجودداشتهباشدکهبتواناحتمالداد،
مستندفتوایشانهمیندلیلاست،دراینصورتنیزاجماع«محتملالمدرک»وبیاعتبار
خواهدبود؛زیراکاشفیتقطعیازوجوددلیلِمعتبرندارد.درعینحالبایدبهجایتبعیت
از آن اجماع ،به بررسی آن دلیل پرداخت .اجماع فقها بر نجاست بدن اهل کتاب نیز از
همیناجماعهای«مدرکی»یاحداقل«محتملالمدرک»است؛زیرادرعباراتاکثرفقهایی
کهبهبیانفتواینجاستوذکردلیلپرداختهاند،بهادلهایچون«انماالمشرکوننجس»و
«کذلک یجعل اهلل الرجس علی الذین الیومنون» و احادیث موجود در جوامع حدیثی
استداللکردهاندکهدراین  صورتاجماعیدرکارنیست؛اگرچهاکثرفقهایشیعهبرآن
حکماتفاقنظرداشتهباشند.لذااستداللبهاجماع،اعتباراصولیوفقهیندارد .

8ـ 3ـ1ـ تردید در اجماع مذکور
اما برخی فقها در اجماع یادشده تردید کردهاند (نراقی ،بیتا ،ج ،0ص99؛ فاضلهندی،
0105ه.ق،ص938؛ابنزهرهبهنقلازمروارید0101ه.ق،ج،2ص.)918عالوهبراینکه
اکنون دهها کتاب فقهی بزرگان شیعه و فتاوای آنان از قرون اولیه تاکنون در دسترس
ماست،دیگرادعایاجماعمعتبرنیست.بهویژهآنکهپسازمراجعهبهآنکتبدرمی-
یابیم،فقهایزیادیصراحتاًبهطهارتاهلکتابفتویدادهاندیاحداقلدالیلاقامهشدهبر
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نجاست آنان را مردود دانستهاند (ابن ابیعقیل عمانی به نقل نجفی ،بیتا ،ج ،5ص12؛
موسوی عاملی0101 ،ه.ق  ،ج ،2ص235؛ فیضکاشانی0100 ،ه.ق ،ج ،5ص200؛
سبزواری0980،ه.ش،ص00؛فقیههمدانی،بیتا،ص652؛خراسانی،بیتا ،ص011؛فضل-
اهلل0103 ،ه.ق ،ج ،00ص10؛ خویی0100،ه.ق ،ج ،9ص35؛ صدر0118 ،ه.ق ،ج،9
ص.) 289پسدلیلاجماعبهانتفایموضوعشباطلخواهدشد.البتهانصافآناستکه
اکثر فقهای شیعه از گذشته تا حال به نجاست اهل کتاب فتوی دادهاند و فتوای مشهور
شیعهوبهفرمودهیوحیدبهبهانی«شعارشیعه»شدهاست.امااینشهرتهرگزبهمعنای
اجماعنیست .
3ـ3ـ1ـ عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی اهلکتاب
دربینانواعاجماعوشهرت،اجماعوشهرتیاعتباربیشتریداردکهقبلازشیخطوسیو
بینقدماتحققیافتهباشد.امااجماعوشهرتیدراینمسألهبینقدماوجودندارد،بلکه
هیچ فتوای صریحی قبل از شیخ طوسی بر نجاست ذاتی اهلکتاب در کتب فقهی وجود
نداردوفقطفتاواینزدیکبهاینمسألهموجوداست؛مثل«نجاستسؤرکافر»«،عدمجواز
وضوباسؤرکافر» «،جایزنبودناستفادهازظرفمشترکآببایهودیونصرانی»و..که
هیچیکبرنجاستذاتیاهلکتابصراحتنداردوچهبساهمهیایناحکامبهموجب
آلودگیعارضیاهلکتابباشد«.کافی»نیزکهازنظرتبویبمشهوراست،هیچبابیبهاین
موضوعاختصاصندادهاستوازآنجاکهقدماخودراملزممیدانستهاندکهدرفتاوایشان
ازعباراتاح ادیثاستفادهوبهبیاناحکاممصرحدراحادیثاکتفاکنندواحکاماجتهادی
خویشراننویسنددراحادیثِنجاستکفار،احکامجانبیبیانشدهاستوقدمانیزنجاست
ذاتیبدنکفاررابهطورصریحمطرحنکردهاند.موضوعنجاستذاتیپسازشیخطوسی
مطرحشد،بهایننحوکهفقهافتاوایاستنباطیخویشرانیزبهروایات،ضمیمهمیکردند
وبهآنفتویمیدادندوبعضیادعایاجماعبرآنمیکردند.اماروشناستکهادعای
اجماعبرمسألهایاجتهادیکهپسازقدماطرحشدهاست،موردقبولنخواهدبود .
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4ـ3ـ1ـ عدم کاشفيت قطعی فتوی و اجماع فقهای متقدم از رأی معصوم
اگرچهفتاوایقدمابهدلیلقربزمانیبهائمه(ع)وکمیواسطههاودسترسیبیشتربه
اسناد ،کاشفیت بیشتری از رأی معصوم(ع) دارد و به همین سبب از فتاوای متأخران
ارزشمندتراست،اماازسویدیگردقتمتأخراندراستخراجواستنباطاحکامبیشازدقت
قد مابودهاست؛بهطورمثالدربحثنجاسات،اکثرقدمابهنجاستحیواناتوچیزهاییکه
نجس نیستند ،فتوی داده اند؛ مانند شغال ،روباه ،موش ،وزغ ،عقرب ،حیوانات مسخ شده،
انسانجنب،زنمستحاضهو....امااکنونکهفقهایمتأخربهاتفاقآرااینقبیلفتوای
متقدمانراباطلوحاصلاستنباطناصوابایشانمیشمارند،چگونهبپذیریمکهفتوایآنان
بهنجاستذاتیاهلکتاب،حاصلاحادیثصحیحیبودهکهازائمه(ع)بهآنهامنتقلشده
استوبهمانرسیدهاستوحتیسخنیازآنبهمیاننیاوردهاند؟ 


1ـ3ـ1ـ ارتکاز طهارت ذاتی اهلکتاب در اذهان اصحاب ائمه(ع)
بسیاریازاحادیثیکهدرطهارتونجاستاهلکتابواردشدهاستدرپاسخکسانیاست
کهازنجاستعرضیـنهذاتیـاهلکتابسؤالمیکنند؛دراینروایات،گوییطهارت
ذاتیاهلکتابدرذهناصحاب مسلماستوفقطدرنجاست عارضی آنهاتردیددارند
(حرعاملی0113،ه.ق،ج،2فصل .)11

4ـ1ـ روایات
برخیبرایاثباتحکممزبوربهروایاتواردهدراینباباستداللکردهاند(نجفی،بیتا،
ج ،5ص19؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،6ص055؛ حکیم0111 ،ه.ق ،ج ،0ص .)911اگرچه سند
روایاتمزبوراشکالینداردـاکثرروایاتصحیحیاحسناستوروایتضعیفدرمیانآن-
هااندکاست(زمانی0918،ه.ش،ص) 250ـامااستنباطحکمازاینروایاتبادومشکل
مواجهاست :
اول ـداللتایناحادیثبرنجاستذاتیاهلکتاب:درمتناکثراینروایاتتصریحبه
حکمنشدهاستوحکمازمیانمالزمههااستخراجمیشود؛بنابراینداللتایناحادیثبر
حکممذکورمورداشکالاست .
دوم ـ تقابلروایاتبا دیگرروایات:اینروایات باروایاتمتعددیکهازنظرسند و
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داللتقوی ترهستند،تقابلدارند.دراینصورتیابایدراهجمععرفیبینایندودستهرا
پیش گرفت تا هر دو دسته روایات به نحوی مورد قبول قرار گیرد و اگر راه جمع عرفی
وجود ندارد ،آن دستهای که مرجحاتی دارند ،انتخاب شود و دستهی دیگر کنار گذاشته
شوند .
احادیثدالبرنجاستذاتیاهلکتاب،بهدالیلزیرداللتیبرحکممزبورندارند :
الفـبرخیازنظرسندضعیفوشاملهیچیکازاحادیثسهگانهیمعتبرِصحیح،
حسنیاموثقنیستند(زمانی0918،ه.ش،ص .)216
ب ـ احادیث در بردارنده ی نهی تکلیفی از سؤر ،لباس ،ظرف ،غذا یا آبی هستند که
دستِکتابیبهآنخوردهوامربهشستوشویدست،لباسوظرفشدهاست.اماآیانهی
وامرناظربهنجاستایناشیاستیانه یتنزیهیوامراستحبابیـبهعلتپرهیزازپلیدی
روحی او و اشیای متعلق به او است؛ چنانکه این معنا هم برداشت شده است ـ است؟
(خمینی0981،ه.ش،ج،9ص.) 290بافرضنجاستایناشیا،آیانجاستذاتیکافر،آنها
رانجسکردهاستیانجاساتعارضیسبباینامرشدهاست؟ 
ب اایناحتماالت،احادیثداللتقاطعیبریکیازاینشقوقندارند(عابدینی0981،ه.ش،
ص .)080
 جـبرخیاحادیث،شاهدیبرتنزیهیبودننهیواستحبابِاجتنابازاشیایمتعلقبه
اهلکتاباست(هاشمیان0989،ه.ش،ص .)001
دـبرخیازایناحادیثمعارضیکدیگرند(زمانی0918،ه.ش،ص .)215
هــروایاتدالبرنجاست،اینهدفسیاسیـشرعیرادنبالمیکنندکهآمیزشبا
اهل کتابنبایدطوریباشدکهباعثگمراهیوتردیدنفوسضعیفمسلمانانیاموجبسو
استفادههایدیگرشود(جعفری0951،ه.ش،ص .)25
 وـمجموعهاحادیثمزبورـبرفرضمبریبودنازاشکاالتفوقـبااحادیثفراوانی
کهبرطهارتاهلکتابداللتمیکنند،تعارضدارد.حتیبهاعترافبسیاریازقائالنبه
نجاستاهلکتاب،ایندستهازروایاتازنظرسندوداللتقویترازروایاتدالبرنجاست
اهلکتاباست(زمانی0918،ه.ش،ص .)215
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ادلهیچهارگانهیقائلینبهنجاستاهلکتابناتمام است.لذابایددالیلقائلینبهطهارت
رابررسیکرد .

8ـ ادلهی طهارت اهل کتاب
1ـ8ـ آیهی «طَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکمُ وَ طَعَامُکُمْ حِلٌّ لهُمْ» (مائدة)1 ،
آیه،طعاماهلکتابرابرایمؤمنانحاللاعالمکردهاستولفظ«طعام»بهشهادتکتب
لغتوفهمعرفبهمعنایهرگونهخوردنیوغذاهایپختهاطالقمیشود(جوهری،بیتا،
ج ،6ص0311؛ طریحی ،بیتا ،ص113؛ ابنفارس ،بیتا ،ج ،9ص101؛ راغب0102 ،ه.ق،
ص،)911لذاآیهبرحلیتغذاهایپختهشدهبهدستاهلکتاببرایمؤمنانداللتمی-
کند (فضلاهلل0113 ،ه.ق ،ج ،8ص )66و چون شستن ظرف و طبخ غذا ،حتی نان ـ به
خصوصدرآنزمانـمعموالًبامباشرتدستبودهاست،اگربدناهلکتابذاتاًنجس
باشد،بهطورحتمهمهیغذاهایپختهشدهوظرفهایآناننیزنجسمیباشد.اگربدنو
دست هایآنانذاتاًنجسباشدکهبهطبعظروفغذاوتمامغذاهایپختهشدهبهدست
آناننیزنجسمیشودودیگرتشریعحلیتطعاموغذاهایاهلکتاب،بدونهیچفایدهی
مهمیخواهدبود.زیراازظاهرآیهچنینبرمیآیدکهغرضازاینتشریع،امکانبهرهمندی
مسلمانانازغذاهایاهلکتابوتسهیلامربرمسلمانانونیزممتازدانستنپیروانادیان
آسمانی در مقابل مشرکان است (طباطبایی حکیم0111 ،ه..ق ،ج ،0ص915؛ صدر،
0118ه.ق ،ج ،9ص .)281برخی مقصود از طعام را حبوب دانستهاند (بحرانی ،بیتا ،ج،6
ص010؛نجفی0101،ه.ق،ج،5ص11؛مقدساردبیلی،بیتا،ج،0ص.)922امااینواژه
22باردرقرآنبهکاررفتهاست.بررسیسایرمورد(بقره081،089،50،61،و263؛آل-
عمران39،؛مائدة 36،16،و35؛یوسف91،؛انبباء 1،و8؛فرقان 21،و91؛احزاب69،؛
دخان11 ،؛ حاقة91 ،؛ ماعون9،؛ غاشیة5 ،؛ فجر08 ،؛ کهف03 ،؛ مزمل09 ،؛ عبس)21 ،
حاکیازآن استکهمقصودازطعام ،مفهومعام غذاوخوردنیاستوخصوصگندمیا
حبوبراکهبرخیاحتمالدادهاندشاملنمیشود.بنابرایناگردرآیهایاینواژهبدونهیچ
قرینهایبراراده یمعناییخاصاستعمالشدهباشد،طبققاعدهبایدبههمینمعنایرایج
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درقرآنحملشود که همان مفهومعامغذا وخوردنیاست.صاحبحدائق کهخوداز
پرچمداران نجاست اهلکتاب است ،سه مؤید دیگر از خود آیه ،بر طهارت اهلکتاب ذکر
میکندولیبدونپاسخازآنهامیگذرد(بحرانی،بیتا،ج،6ص :)010
0ـ0ـ 2ـاگرمقصودازطعامفقطحبوبباشد،حکمحلیتدراینآیهلغوخواهدشد.زیرا
حبوبداخلدرمفهوم«طیبات»استکهدرصدرآیه،حلیتآنهاتشریعشدهاست(الیوم
احللکمالطیبات).بنابراینحاللشمردنمجددآنهالغوخواهدبود .
2ـ0ـ2ـمفاد«وطعامکمحللهم»ایننیستکهفقطحبوبمسلمانانبرایاهلکتاب
حاللاستوغذایطبخشدهودیگراموالمسلمانانبرایآنانحرامباشد؛بلکهمقصوداز
طعام،مفهومعامآناست.وحدتسیاقهردوقسمتآیه«وطعامالذیناوتواالکتابحل
لهم»«وطعامکمحللهم»اقتضامیکند،واژهیطعامدرهردوفراز،دریکمفهومبهکار
بردهشود .
9ـ0ـ 2ـاگرمقصودازطعامفقطحبوبباشد،چوننجسناشدنیاست،چنینحکمینباید
به اهل کتاب اختصاص داشته باشد؛ بلکه باید شامل مشرکان نیز شود .زیرا گندم و دیگر
حبوبکهاغلبنجسنمیشوند،باتماسبامشرکاننیزنجسنمیشوندوبرایاستفادهی
مسلمانانبالمانعخواهدبود .
8ـ8ـ روایات طهارت اهلکتاب
احادیثیکهبرطهارتاهلکتابداللتمیکنند،بهقدریزیادندکهبرخیادعایاستفاضه
نمودهاند(جعفری0951،ه.ش،ص.)29حتیبرخیازفقهاییکهبهنجاستاهلکتابفتوا
دادهاند،اعترافنموده اندکهاینروایات،هماحادیثیصحیحهستندوهمنسبتبهدستهی
مقابلخود،ظهوربیشتریبرحکمدارند (نجفی0101،ه.ق،ج،5ص12؛طباطباییحکیم،
0111ه.ق ،ج ،0ص911؛ خمینی0981،ه.ش ،ج ،9ص291؛ خویی0101 ،ه.ش ،ج،2
ص.)69همانگونهکهدرارزیابی روایاتدالبرنجاستبیانشد،اینروایاتبر نجاست
ذاتیاهلکتابداللتندارند.لذانوبتبهمعارضهیآنهابادستهیدومنمیرسد؛اماعلی-
رغموجوداینمسأله،دراینبخش،تعارضهردودستهروایتبررسیمیگردد.مهمترین
نکتهایکهبایدبهآنتوجهکرد،رعایتترتیبراههایحلتعارضروایاتمتعارضاست.
زیرااگراینترتیبمراعاتنگردد،ممکناستبهترجیحبیقاعدهییکدستهازروایات
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منجرشود؛لذامراحلحلتعارضروایاترابهترتیبراهحلهاییکهدرموضوعموردبحث
نیازاستـنههمهیمرجحاتـبیانمیگردد .

1ـ8ـ8ـ جمع داللی عرفی
اگرمفاددودستهازروایاتبهظاهر،تنافیداشتهباشددرصورتامکانباحملیکدسته
برخالفظاهرآنهاازسقوطروایاتیکدستهجلوگیریمیشودتابهاینوسیلهبههردو
دسته عمل شده باشد .با توجه به سخنان برخی از فقها (نجفی0101 ،ه.ق ،ج ،5ص12؛
خمینی0981،ه.ش ،ج ،9ص29؛ خویی0101،ه.ق ،ج ،2ص.69؛ طباطباییحکیم،
0111ه.ق،ج،0ص)911مبنیبرآشکارتربودنداللتدستهیدومبرطهارتاهلکتابو
ظهور کمتر دستهی اول در نجاست اهلکتاب ،این دو دسته روایات مصداق بارز «جمع
داللیعرفی»میباشندوطبقموازیناصولفقهبایددستهیاولرابرخالفظاهرآنها
حملکرد .

8ـ8ـ8ـ ترجيح مشهور بر شاذ
طبقمقبولهی«عمربنحنظلة»کهاساسیترینروایتدربیانمرجحاتبابتعارضاست،
پسازاحرازاعتباردوحدیثمتعارضبایدمرجحاترابهاینترتیباعمالکرد:برتری
روای ،شهرت و اجماعی بودن حدیث نزد شیعیان ،موافقت با قرآن ،موافقت با سنت و
مخالفتباعامه .
فقهادرحلتعارضدودستهروایاتموردنظر ازمرجحاولسخنیبهمیاننیاوردهاند.
زیراآنمرجحدرهردودستهازراویانوجوددارد .
امامرجحدومموردنظربسیاریازفقهابودهوبراساسآن،دستهیاولرابردومترجیح
دادهاندیاحداقلدستهیدومراازاعتبارساقطکردهاند.حتیاگرازنظرضعفداللت،برای
دستهیاولروایاتارزشیقائلنشدهباشند .
عمدهترینعاملروی گردانیفقهاازروایاتطهارت،همینشهرتواجماعبرنجاستاست
کهمیتوانایناستداللهارادردونکتهیذیلخالصهکرد :
اولـاعراضمشهورفقها،موجبعدموثوقبهاینروایاتاست .
دومـب هطورقطعفقهایمتقدم،حکمنجاستراسینهبهسینهازطرقمعتبرتریغیر

نقدیبرنجاستذاتیاهلکتاب13/

ازاینادله،ازپیشینیانوائمه(ع)دریافتکردهاند.اماهیچکدامازایندودلیلبرایقابل
ترجیح بودن شهرت در این مسأله پذیرفتنی نیست .بر این ادعا نیز دو دالیل اقامه شده
است :
الف ـ مقصودازشهرت،شهرترواییبینقدماستوهردودستهازروایاتبهطوریکسان
درکتبرواییشیعه،بهویژهکتباربعه،نقلشدهاستواگرمقصودازآنشهرتفتوایی
قدمایقبلازشیخطوسیاست،فقهایمتقدمنهبرنجاستذاتیاهلکتاباجماعدارندو
نهنظرمشهورشانبهآنفتویتعلقگرفتهاست(زمانی0918،ه.ش،صص261،225،211
و.)268بلکهآنانبهحکمنجاستذاتیاهلکتابتصریحنکردهاندواینموضوعبهصورت
صریح بعد از شیخ طوسی بین فقهای متأخر مورد بررسی و افتا قرار گرفت .زیرا فقهای
متقدمبهموجبالتزامبهافتادرمحدودهیمنصوصات،فقطدربارهینجاستسؤرکتابیو
امثالآنفتویدادهاندکهدرمالزمهیبینایندوحکم،بینعلمااختالفنظروجوددارد.
بنابرایندرمیانقدما،هرگزچنینشهرتیبهچشمنمیخورد .
ب ـ  اگر صحت سند یک یا چند حدیث با موازین علم رجال ثابت شد ،چگونه اعراض
قدمایمشهورمیتواندآن راازاعتبارساقطواعتمادووثوقمارانسبتبهآناحادیثسلب
کند؟بهطورحتمپاسخآناناینخواهدبودکهبهیقینخدشهایدرسندیاداللتاین
احادیثدیدهاند!اماچهاراشکالعمدهبراینپاسخوارداست :
0ـبرفرضفقهایپیشینفقطبهسببمشاهدهیضعفیدرسندیاداللتاحادیث
طهارتبهآنهاعملنکرده اند،آیااینامرنوعینظراجتهایازآناننیست؟آیابربقیهی
مجتهداندرهمهیاعصارتکلیف استکهنظریاتاجتهادیآنانراازرویتقلیدبپذیرندیا
آنهاراموردنقدوارزیابیقراردهند؟ 
2ـآیانقلروایاتباسلسله یسندصحیحدرکتبمعتبرروایی،مثلکتباربعه،آنهم
بادسته بندیروایاتطهارتبهعنوانروایاتدالبرطهارتـبدوناندکاشارهایبهضعف
سندیاداللتآنهاـخودشاهدیبرنفیایناحتمالنیست؟ 
9ـچگونهمیتوانثابتکردکهمتقدمیناشکالیدرایناحادیثدیدهوبههماندلیل
اعراضکردهاند؟آیاامکاننداردکهرویگردانیآنهاازایناحادیثبهآنسبببودهاست
کهآیهیشریفهی«انماالمشرکوننجس»رادلیلنجاستاهلکتابدانستهاندوبههمین
جهتاحادیثدالبرطهارترابهسبب«مخالفتبا کتاباهلل»طردکردهاند؟آیااحتمال
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نداردکهایناحادیثرابهسبب«موافقتبا عامه»درتعارضبادستهی اولطرد کرده
باشند؟یااینکهقدمایقبلازشیخبهعلتعدمتدویناحادیث،مثلکتباربعهو...فقط
به تعداد اندکی از روایات طهارت دسترسی پیدا کردهاند ،لذا روایات نجاست را به دلیل
کثرتشانترجیحدادهاند؟باایناحتماالتچهدلیلیوجودداردکهفقطاحتمالاولواقعیت
داشتهباشد؟ 
1ـبااحتماالتفوقچهطورمیتوانبهطوریقینیکشفکردکهفقهایمتقدمغیراز
اینادله،حکمراازطریقمعتبرتریسینهبهسینهازنسلهایقبلازائمه(ع)اخذکرده-
اند؟آیاکمترینظنیدراینبارهباقیمیماند؟
ج ـ ترجيح موافقت با کتاب اهلل :شماری از فقها مانند صاحب حدائق روایات دال بر
نجاسترابهدلیلموافقتآنهاباآیهی«انماالمشرکوننجس»ترجیحدادهاندودستهی
مقابلراطردکردهاند؛امامعلومشدکهآیهبرنجاستاهلکتابداللتیندارد.لذانمیتوان
دراینمسألهبهچنینمرجحیاستنادکرد.درمقابلآیهی،6مائدة برطهارتذاتیاهل-
کتابداللتیتامدارد؛بنابرایندستهیدومازروایاتبهسبب«موافقتباکتاباهلل»ترجیح
یافته،حکمطهارتازآنهااستنباطمیشود.
د ـ ترجيح مخالفت عامه :اکثر قاطع علمای اهلسنت قائل به طهارت اهلکتاباند؛
بنابرایندستهیاولازروایات،مخالفودستهیدوم،موافقعامهاند(اگرایندودستهاز
احادیثبهحدتعارضبرسند،اعمالاینمرجحمناسبخواهدبود).اماباتوضیحیکهدر
آغازبحثدادهشد،روشنشدکهطبققواعداصولفقه،تاوقتیامکانجمعداللیعرفی
بیندودستهروایاتمتنافیوجودداشتهباشد،بایدبینآنهاجمععرفیکردونوبتبه
بابتعارضواعمالمرجحاتینظیرمخالفتعامهنخواهدرسید .
3ـ8ـ اصول عمليه
1ـ3ـ8ـ قاعده طهارت
اگردرمسأله ایهیچدلیلیبرحکموجودنداشتهباشد،بایدبهقواعدعامفقهییااصول
عملیهرجوعشود.موضوعطهارتِاهلکتاببادودلیل(قرآنوروایات)پشتیبانیمیشود
و با وجود آندو ،نوبت به قاعدهی طهارت نمیرسد .اما با فرض آنکه هیچ یک از دالیل
چهارگانهی ذکر شده بر نجاست اهلکتاب و دو دلیل اقامه شده بر طهارت آنها تمام و
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صحیحنباشد،ناچارمرجعدراینحکم«قاعدهیطهارت»خواهدبود.چنانکهبرخیبه
همینقاعدهیفقهیاستنادکردهاند(مکارم،بیتا،ص28؛سبزواری،بیتا،ص.)060حتی
برخیکهقائلبهنجاستهستنداینموردراباصرفنظرازادلهیخاصبرنجاست،مورد
جریان«اصلطهارت»دانستهاند(خمینی0981،ه.ش،ج،9ص.)915
8ـ3ـ8ـ اصالت برائت
برخی نیز به «اصالت برائت» استدالل کردهاند (موسویعاملی0101 ،ه.ق ،ج ،2ص.)231
زیراجاریمجرایاصلعملیفقداندلیللفظیاستواز آنجاکهمفروض،عدموجود
دلیلیبرحکمحرمتونجاستیاجوازوطهارتدرموضوعاتیچون،همغذاییبااهل-
کتاب،استفادهازظروفآنها،مصافحهیباآنهابادستِتر،استفادهازآبنیمخوردهی
آنان ،استحمام با آنها در حمام عمومی و ...است ،بنابراین موضوعات مطروحه محکوم به
برائتوطهارتخواهندبود .
4ـ8ـ مؤیدات فقهی طهارت اهلکتاب
ازمیاناحکامفقهیموردقبولهمگان،مؤیداتیرامیتوانیافتکهبرطهارتاهلکتاب
مهرتأییدمیزنند :
0ـ1ـ2ـاهلکتابباتماممسلمانانهمزیستیداشتهاندواهلسنتآنانراپاکمی-
دانند.اگرنجاستاهلکتابمسلمبود،میبایستشیعیاننهتنهابااهلکتاب،بلکهبااهل
سنتنیزبهسببنجاستعارضیارتباطینداشتهباشد .
2ـ1ـ2ـ ازدواج با زن اهلکتاب حداقل به طور موقت جائز است ،آیا آمیزش مالزم با
تماس دائمی با زنِ کتابی نیست؟ آیا در  تاریخ دیده شده است که مرد مسلمانی که زنِ
کتابیداشتهباشد،هرروزدههاباربرایشستشومیرفتهاست؟ 
9ـ1ـ2ـدرصورتیکهفردمسلمانی بمیردوهمصنفاواز مردوزنمماثلومحرم
وجودنداشتهباشد،فتوایفقهاایناستکهاهلکتابمیتراغسلبدهند .
1ـ1ـ2ـمسلمانمیتوانداززنِکتابیدایهیبرایفرزندشاستخدامکند .
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 .93طباطباییحکیم ،سید محسن ،مستمسک العروة الوثقی .قم :مکتبة آیة اهلل مرعشی نجفی،
0111ه.ق.
 .11طباطبائییزدی،سیدمحمدکاظم،العروةالوثقی.قم:مؤسسهاسماعیلیان،بیتا.
 .10طبرسی،فضلبنحسن،مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن.تهران:انتشاراتناصرخسرو0912،ه.ش.
 .12طریحی،فخرالدین،مجمعالبحرین.بیروت:مؤسسةالوفاء،بیتا.
 .19طوسی،محمدبنحسن،تهذیباالحکام .تهران:دارالکتباالسالمیة0956،ه.ش.
،______________ .11التبیانفیتفسیرالقرآن.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی،بیتا.
،______________ .16المبسوط.قم:مکتبةالمرتضویة0981،ه.ق.
 .15عابدینی،احمد،طهارتذاتیانسان،قم:مؤسسهبوستانکتاب0981،ه.ش.
 .11عاملی،ابراهیم،تفسیرعاملی.تهران:انتشاراتصدوق0951،ه.ش.
جمعه،تفسیرنورالثقلین.قم:انتشارتاسماعیلیان0106،ه.ق.
 .18عروسیحویزی،عبدعلىبن 
 .13فاضل هندی ،محمدبنحسن اصفهانی ،کشف اللثام عن قواعد األحکام .قم :مؤسسة النشر
اإلسالمی0105،ه.ق.
 .61فضلاهلل ،سید محمدحسین ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت :دار المالک للطباعة و النشر،
0103ه.ق.
 .60فقیههمدانی،رضا،الطهارة،بیجا:بینا،بیتا.
 .62فیروزآبادی،محمدبنیعقوب،القاموسالمحیط.بیروت:داراحیاءالبراثالعربی،بیتا.
 .69فیضکاشانی،مالمحسن،الوافی.قم:انتشاراتاسوه0100،ه.ق.
 .61قرشی،سیدعلیاکبر،تفسیرأحسنالحدیث.تهران:بنیادبعثت0911،ه.ش.
 .66مدرسی،سیدمحمدتقی،تفسیرهدایت،ترجمهگروهیازمترجمان،مشهد،بنیادپژوهشهای
آستانقدسرضوی0911،ه.ش.
 .65مراغی،احمدبنمصطفی،تفسیرالمراغی.بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی،بیتا.
 .61مروارید،علیاصغر،سلسلهالینابیعالفقهیة،بیروت:مؤسسةفقهالشیعة0101،ه.ق.
 .68مشهدی،میرزامحمد،کنزالدقائق.قم:مؤسسةالنشراالسالمی0100،ه.ق.

نقدیبرنجاستذاتیاهلکتاب86/

 .63مصطفوی،حسن،تفسیرروشن.تهران:مرکزنشرکتاب0981،ه.ش.
 .51مغنیه،محمدجواد،تفسیرالکاشف.تهران:دارالکتباالسالمیة0121،ه.ق.
 .50مقدس اردبیلی ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد األذهان ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی،بیتا.
 .52مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه.تهران:دارالکتباالسالمیة0911،ه.ش.
،____________ .59التعلیفاتعلیالعروةالوثقی.قم:مدرسهامیرالمومنین(ع)،بیتا.
 .51منتظری،حسینعلی،دراساتفیالمکاسبالمحرمة.قم:دارالفکر0100،ه.ق.
 ،___________ .56نهایة االصول (تقریرات درس آیة اهلل العظمی بروجردی) ،قم :نشر تفکر،
0106ه.ق.
 .55موسویعاملی،سید محمدبنعلی ،مدارکاالحکامفیشرحشرایعاالسالم،قم:مؤسسهآل-
البیت0101،ه.ق.
 .51نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی،
0101ه.ق.
 .58نجفیخمینی،محمدجواد،تفسیرآسان.تهران:انتشاراتاسالمیة0938،ه.ق.
 .53نراقی،مالاحمد،مستندالشیعهفیاحکامالشریعة،بیجا:بینا،بیتا.
 .11نیشابوری،مسلمبنحجاج،صحیحمسلم.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی،بیتا.
 .10هاشمیان،حسین،کشفالنقابعنحکماهلالکتاب.تهران:آخرینپیام0989،ه.ش.

