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چکیده
نگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض ،مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعـه
اسالمی قرار دارند ،مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدینترتی  ،مسلمانان حق ندارند تـا هجمـهای
علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در اینصورت مورد مؤاخاه قرار مـیگیرنـد .قـانون اساسـی جمهـوری
اسالمی ایران با شناسایی افراد کلیمی ،مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّـتهـای مـاهبی ،حقـوقی را نیـز
برای آن ها مورد شناسایی قرار داده است .مقنن در قانون مجـازات اسـالمی در سـال  1392بـا تأسـی از
موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان ،لواط ،تفخیا ،حکم اعدام را به عنوان تشدید
مجازات مرتک

غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر ،به عنوان یک عامل تخفیفی تنها

در صورت تظاهر ،حد را متوجّه غیر مسلمان نمود .در خصوص دیات ،با التفات به نظر رهبری ،تساوی
دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاا شد .در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا ،تفاوتی میان مسـلمانان و
غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت .با این وجود ،در حوزه قصاص ،رویکرد نوینی دائـر بـر توسـعه دامنـه
شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گامبرداشتن در جهت حمایت بیشـتر از کفـار
غیر حربی ولو آنهایی که در زمره اقلیّتهای شناختهشده در قانون اساسی قرار نمیگیرند ،میباشد.
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طرح مسأله
قــانون اساس ـی ایــران بــه اعتقــاد بس ـیاری از کارشناســان و صــاح نظــران ،یکــی از
مترقیترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد .هـر چنـد کـه قـانون اساسـی کشـور مـا تمـایز
آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی (نژادی ،قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائـل نشـده
است اما بسیاری از صاح

نظران حقوقی قائل به این تفکیک هسـتند .قـانون اساسـی مـا بـر

عدم تبعیض بر اساس نژاد ،زبـان و قومیـت در دو اصـل  19و  20تأکیـد دارد .اصـل نـوزده
قانون اساسی به صراحت اعالم میدارد« :مردم ایران از هر قوم و قبیلـه کـه باشـند از حقـوق
مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سب

امتیاز نخواهد بود».

اصل بیستم میگوید« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قـانون قـرار
دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی بـا رعایـت مـوازین
اسالم برخوردارند».
اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شـدهانـد .برتسـاوی عمـوم
افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانهـا و عـدم تبعـیض بـر اسـاس
این معیارها تأکید دارنـد .بنـد  8اصـل سـوم بـر مشـارکت عامـه مـردم در تعیـین سرنوشـت
سیاسی ،اقتصادی ،یا بند  9همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادالنه بـرای همـه
در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند  14همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبـه افـراد و
ایجاد امنیت قاایی عادالنه برای همـه و تسـاوی عمـوم در برابـر قـانون تأکیـد دارنـد.قانون
اساس ـی همهن ـین در اصــل  15تأکی ـد دارد کــه« اســتفاده از زبــان هــای محل ـی و قــومی در
مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنهـا در مـدارس ،در کنـار زبـان فارسـی
آزاد است».
بر این اساس هر فرد با هر نـوع عقیـدهای از حقـوق فـردی برخـوردار مـیباشـد .غیـر
مسلمانان نیز در جامعه اسالمی دارای حقوق ویژهای بوده کـه در قالـ

قـراردادی دوجانبـه

منعقد میگردد .غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه ،میتوانند با امنیت کامل
و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند.
از آنجا که در جوامع اسالمی ،غیر مسلمان اعم از اهل کتاب و غیر ایشان زندگی مـی
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کنند و یا کشورهای مستقلی که مسلمان نیستند و در کنار جوامع انسانی هسـتند؛ ایـن بحـث
مطرح می شود که آیا حقوقی برای آنان در مکات

اسالمی و حقوق موضـوعه ایـران پـیش

بینی شده است یا خیر؟
البته این مبحث در حوزه های مختلفی چون اخـالق ،فقـه ،حکومـت کـاربرد دارد امـا
آنهه در این پژوهش بدان پرداخته شده است بررسی حقـوق غیـر مسـلمان در فقـه و قـانون
مجازات اسالمی می باشد.
این تحقیق با محوریت کتابخانهای و به روش توصیفی ،تحلیلی و با هدف بیان حقـوق
غیر مسلمان و محدوده قوانین موجود در این خصوص تدوین شده است.
امیـد آن اسـت کـه پـس از انجـام ایـن پـژوهش در مجـالس قـانون گـااری و مراکــز
گزینشی استفاده گردد ،حتی امیـد مـی رود مـورد اسـتفاده عمـوم جامعـه بـرای آشـنایی بـا
موضوع و احکام مربوطه قرار گیرد.
اهمیّت و ضرورت تحقیق
قانون اساسـی کشـور مـا دو مرتبـه در اصـول  13و  67از اصـطالح اقلیـتهـای دینـی
استفاده کرده است .در ماده  13اقلیت های دینی رسـمی کشـور را نـام بـرده و بـه سـه دیـن
یهودی ،زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل  67نیز که مربوط به سوگند خـوردن
نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسـهی مجلـس اسـت بیـان مـی دارد کـه نماینـدگان
اقلیت های دینی با ذکـر کتـاب آسـمانی خـود ادای سـوگند مـی کننـد .دو نکتـه در مـورد
اقلیتهای دینی باید مورد توجه قرار بگیرد .اول شناسایی موجودیت و هویـت اقلیـت هـای
دینی و دوم تساوی افراد در برخـورداری از حقـوق و آزادی هـای اساسـی و عـدم تبعـیض
است که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت .هر چند کـه اصـل  12قـانون اساسـی دیـن
رسمی کشور را دین اسالم و ماه

اثنی عشری میداند اما اصل  13نیـز اقلیـتهـای دینـی

رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان میدارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسـم
دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمـل مـی کننـد.
به هر حال چنین به نظر میرسد که در این بخش  4حق عمده آزادی انجـام مراسـم دینـی (
اصل  13قانون اساسی) ،تشکیل انجمن (اصل  26قـانون اساسـی) ،اجـرای مقـررات مـاهبی
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خویش در احوال شخصیه (ماده واحده قانون رعایت احوال شخصـیه ایرانیـان غیـر شـیعه) و
داشتن نمایندهی مجلس برای اقلیت های دینی در کشور( طبق اصل  )64در نظر گرفته شده
است.
با این ترتی

باید اذعان نمود ،روح کلی قانون اساسـی بـر ایـن نکتـه داللـت دارد کـه

حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیهی شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شـده اسـت
و آنان بدون توجّه به وابستگی قومی ،نژادی ،زبانی و حتی ماهبی در برخورداری از حقوق
و آزادی های اساسی با هم مساوی اند .وجود کلمات کلـی نظیـر «همـه»« ،هـر کـس»« ،هـر
ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد.
خداوند پس از بعثت رسول اهلل (ص) بـه جـز دیـن اسـالم هـیچ دیـن دیگـری را نمـی
پسندد و شریعت و اعمال دیگر ادیان را نمی پایرد و عبادات آنها ماننـد نقشـهی روی آب
است چرا که ادیان دیگر با پشت کردن به آخرین فرسـتادهی خـدا مـورد خشـم الهـی قـرار
گرفته اند ،و اهلل تعالی مسلمانان را از دوستی با کفار و مشرکان برحار داشته است.
چنانهه در سورهی مبارکه آل عمران آیه  28می فرماید« :لا یمتخِاِ الْمُؤْمِنوـون الْکـافِرِین
يولِیماام مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِین»( .ترجمه  :مؤمنان نبایـد کفـار را بـه جـاى مؤمنـان دوسـت و یـاور
بگیرند).
و در آیهی  22سوره مبارکه مجادله تصریح مـی فرمایـد کـه حتـی اگـر آنهـا (کفـار)
پدران ،برادران  ،فرزندان و قوم و خویش شما باشند بـاز حـق نداریـد بـا آنهـا بـه دوسـتی و
همراهی بپردازید.
لا تجِدُ قومًا یُؤْمِنوون بِاللهِ ومالْیمومِ الْآخِرِ یُومادُون ممنْ حمادم اللهم ومرمسُولهُ وملو کانووا آبمـاامهُم يو
يبناامهُم يو سِخْومانهُم يو عمشِیرتهُم (ترجمه :نمییـابی قـومی را کـه مـؤمن بـه اهلل و روز قیامـت
باشند که با دشمنان خدا و رسول مودت و دوستی کنند .ولو اینکه آنها پـدارن ،فرزنـدان،
برادارن و خویشاوندان آنان باشند).
با این حال ،اسالم حقوق زیادی برای غیرمسلمانان در نظر گرفته است؛ چرا که اسـالم
دین رحمت است و نه دین ظلم .حارت رسول اهلل (ص) فرمودند :اِرحممُوا ممـنْ فِـی األرضِ
یمرْحممکوم ممن فِی السممااِ /طبرانی (ترجمه  :بر اهل زمین ترحم کنید تـا اهـل آسـمان بـر شـما
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ترحم بفرماید) مراد از اهل زمین تمام موجودات زنده از انسان تا حشرات غیر موذی هسـتند
و در حدیث دیگری آن حارت فرموده است ترحم بر هـر موجـود زنـدهای باعـث پـاداش
میگردد که نشانی از جدیت دیـن اسـالم در رعایـت حقـوق انسـان هـا و موجـودات زنـده
است.
به هر حال ،از آن جایی که تاکنون در مورد قـانون مجـازات اسـالمی اخیـر ،مطالعـه و
بررسی در خصوص وضع حقوق اقلیت غیر مسلمان صورت نپایرفتـه اسـت ،انجـام تحقیـق
جاری حائز اهمیّت و البته در راستای تعالی وضع حقوق غیـر مسـلمانان در جامعـه از طریـق
اتخاذ رویکرد نقادانه و آسی شناسانه ضروری نیز جلوه پیدا میکند.
پیشینهی تحقیق و نوآوری آن
با مداقه و بررسی که در میان پایگاههای اطالعاتی نسبت به موضوع پـژوهش صـورت
پایرفت باید اذعان نمود کـه تـاکنون ،اصـحاب تحقیـق نسـبت بـه تحلیـل جایگـاه حقـوقی
غیرمسلمانان درفقه اسالمی و قانون مجازات اسالمی ایران توجّه شایانی مباول ننمودند.
البته این موضوع باعث نشده است تا در خصوص حقـوق اقلیـت غیـر مسـلمان در فقـه
امامیه و مقررات ملی فحص و بحثی صورت نپایرد .در این اثناا ،بعاا جایگاه حقـوقی غیـر
مسلمانان در ارتکاب برخی از جرایم مثل جرایم مستوج

مجازات حدود ،قصاص و دیات

نیز به صورت کلی مورد اشاره واقع شده است.
با این مرات  ،مهمترین منابعی که در مقام انجام پایاننامهی جاری از آنها اسـتفاده بـه
عمل آمده است از قرار ذیل مورد معرفی قرار میگیرند:
 )1عمید زنجانی ( )1362در کتابی با عنوان «حقوق اقلیتها بر اسـاس قـانون قـرارداد
ذمه» به طور کاملی به مقولهی اقلیتهای غیر مسـلمان و حقـوق ایشـان بـه موجـ

نظامـات

فقهی می پردازد .این نویسنده در ابتدا به تعریف و تبیین انواع اقلیت غیر مسلمان میپـردازد.
در ادامه ،تحلیل ماهیّت قرارداد ذمه در دستور کار قرار میگیرد .به ایـن مناسـبت ،واکـاوی
قرارداد ذمه از منظر مسئولیتهای متعاقدین به نحو مبسوطی مورد اقـدام قـرار مـیگیـرد .در
ادامه ایشان با کنکاش در قبال حقـوق اقلیـتهـا در جامعـه اسـالمی ،اهـمّ آنهـا را در ابعـاد
مختلـف مــورد احصــاا و هریــک را بـه صــورت روشــنی توضــیح مـیدهــد .حقــوق مزبــور
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حوزههای مختلفی را از جمله طالق ،ار  ،آزادی مراسم و شعائر ماهبی پوشش میدهد .با
این مرات  ،اثر ماکور به عنوان یکی از منابع ارزشـمندی بـه حسـاب مـیآیـد کـه بـه مثابـه
راهنمایی فاخر در جهت تدوین پایاننامه جاری از آن استفاده الزم به عمل خواهد آمد.
 )2شریعتی ( )1381در کتابی با موضوع «حقوق و وظـایف غیـر مسـلمانان در جامعـه
اسالمی» به موضوع اقلیت غیر مسلمان در یک جامعه اسالمی از منظر حقوق و تعهداتی کـه
دارا می باشد ،توجّه نموده اسـت؛ نویسـنده مزبـور ابتـدائا بـه تعریـف مفهـوم و دامنـهی غیـر
مسلمانان اشاره میکند .پس از ذکر تعاریفی که صورت میپایرد ،ذکـر انـواع حقـوق غیـر
مسلمانان در دستور کار قرار میگیرد .در این راستا ،حقوق اهل کتاب و غیر اهل کتاب بـه
طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .پس از تصریح بـه حقـوق غیـر مسـلمانان ،تحلیـل
قرارداد ذمه در اولویت قرار میگیرد .در آخر نیز جرایم و مجازاتهای غیر مسلمانان مـورد
بررسی قرار می گیرد .نویسنده در اثر مورد معرفی به نحو جامعی نسبت به حقوق اقلیت غیـر
مسلمان بحث و فحص نموده است .به همین خاطر ،یکی از منابع مورد استفاده در پایاننامـه
جاری ،اثر معرفیشده به شرح ماکور مورد احتساب قرار میگیرد.
 )3سلطانی ( )1388در مقالهای با عنوان «اصول همزیسـتی بـا غیـر مسـلمانان از منظـر
قرآن کریم» به تدقیق در مورد حقوق غیر مسلمانان در قرآن کریم میپـردازد؛ در حقیقـت،
نویسنده مزبور تالش بر آن دارد تا مشخص نماید که در کتاب آسمانی مسلمانان ،چه دامنـه
حقوقی برای مسلمانان مورد لحاظ قرار گرفتـه اسـت .در ایـن راسـتا ،آیـات مختلـف قـرآن
کریم در موضوعات مختلف از جمله احسان ،کرامت انسـانی ،انصـاف و غیـره بـه صـورت
جداگانه مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است .اثر ماکور بـه عنـوان کـار تحقیقـاتی واجـد
ارزش در حوزهی بررسی حقوق غیر مسلمانان در دین اسالم قلمداد میگردد؛ چـرا کـه در
پژوهش مزبور ،آیات قرآن کریم در زمینهی حقـوق غیـر مسـلمانان بـه نحـو روشـنی مـورد
کنکاش قرار گرفته است.
 )4رجبی و باقری ( )1394در مقالهای با وصف «حقوق شهروندی اقلیـتهـای دینـی
از منظــر فقــه امامی ـه» بــه معرفــی و بررســی اه ـمّ حقــوق غیــر مســلمانان در جامعــه اســالمی
مــیپردازنــد؛ نویســندگان یادشــده در وهلــهی اول بــه ذکــر تعریــف اقلیــت و اقلیــت دینــی
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می پردازند .متعاق

بر آن ،تبیین و بررسی اهمّ حقوق اقلیتها در دستور کار قرار میگیـرد.

با این ترتی  ،اگرچه در مقالهی مـورد معرفـی ،برخـی از حقـوق غیـر مسـلمان بـه ویـژه در
حوزهی جرایم و مجازاتها نسبت به مسلمانان مورد التفات قرار نگرفته اسـت امـا از آنجـا
که این تحقیق به تبیین حقوق غیر مسلمانان از منظـر فقـه امامیـه پرداختـه اسـت ،بنـابراین بـه
عنوان یکی از منابع مورد استفاده در پایاننامهی جاری مورد معرفی قرار میگیرد.
 )5عزیزان ( )1392در مقالهای با موضوع «حقوق و تکالیف شهروندان غیـر مسـلمان
در جامعه اسالمی» به تبیین و تحلیل جایگاه اقلیت غیر مسلمان در یک جامعهی اسـالمی آن
هم از حیث حقوق و تکالیفی که دارا میباشند ،اشاره مـیکنـد .پژوهشـگر فـوقالـاکر ،در
گام اول به اقسام غیر مسلمانان و متعاق

بر آن به مهمترین حقوق ایشان میپـردازد .بـا ایـن

مرات  ،آنچه بیش از همه مدنظر نویسنده یادشده قرار گرفته است ،دائر بـر احصـاا حقـوق
غیر مسلمانان البته به صورت کلی است .مااف بـر آن ،در اثـر مرقـوم ،کـار تحلیلـی کمتـر
صورت پایرفت است و در نتیجه ،بیشتر توصیف مطال

در دستور کار قرار گرفته است .بـا

این حال ،به این خاطر که در مقالهی مورد معرفی ،کلیاتی در ارتباط با حقوق غیر مسـلمانان
مورد تصریح قرا ر گرفته است به عنـوان یکـی از منـابعی کـه در ایـن نوشـتار از آن اسـتفاده
صورت میپایرد ،معرفی شده است.
با توجّه به مطال

پیشگفته آنچه به این پایاننامه وجه نوآوری اعطاا مـیکنـد همانـا

رویکرد جزئی نگری است که هم در گـزینش موضـوع و هـم در انجـام فرآینـد تحقیـق در
دستور کار قرار گرفته است؛ بدینمنظور ،سعی بر آن است تا بـا توجّـه بـه گسـتردگی ابعـاد
مندرا در جایگاه اقلیت غیر مسلمان ،تمرکز بـر حقـوق ایشـان در قـانون مجـازات اسـالمی
مصوب  1392و فقه صورت پایرد.
مااف بر آن در انجام پایاننامه ترتیبی مورد اتخاذ قرار میگیرد کـه بیشـتر نسـبت بـه
جزئیات مورد پژوهش اهتمام به عمل آید و از ذکر کلیات تا حد ضرورت خودداری شود.
روششناسی تحقیق
در ای ـن تحقی ـق از روش توص ـیفی و تحلیل ـی اســتفاده م ـی شــود و روش گــردآوری
اطالعات به صورت کتابخانهای است ،ابتدا با جستجو در پایگاه ها و سایت هـای اینترنتـی و
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بانکهای اطالعاتی و اسـتنادی هماننـد؛ پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران،SID،
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور(نـورمگز) ،تبیـان ،مـگ ایـران و سـایت مرکـز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و سپس با مراجعه به کتابخانـههـای دیجیتـالی دانشـگاه
پیام نور ،نورمگز ،پرتال جامع علوم انسانی و کتابخانهها (کتابخانهی مرکزی دانشگاه تهران،
کتابخانهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و غیره) ،اطالعات جمعآوری خواهد
شد و بنا بر مناسبت موضوع تدوین می شوند .ابزار گردآوری اطالعات تحقیق فیشبرداری
می باشد که شامل ترجمه ،تلخیص ،نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است ،روشهـا تجزیـه و
تحلیل دادهها نیز در این تحقیق روش تحلیل محتوا است.
اقلیّت دینی
پیش از تبیین مفهوم اقلیّت دینی الزم اسـت تـا نسـبت بـه معنـای اقلیـت شـناخت الزم
کس

شود؛ اقلیّت ،گروهی از افـراد در جامعـه معینـی هسـتند کـه بـه دلیـل خصوصـیات و

اوصاف مشخص فیزیکی یا فرهنگی ،خود را در وضعیت نـابرابری در آن جامعـه مـییابنـد.
(گیدنز1381 ،ش ،ص  )805گروههای اقلیّت جامعه ،معموال از لحـاظ نـژاد ،دیـن ،ملیـت و
زبان از گروه اکثریت متمایز میشوند( .کوئن1388 ،ش ،ص )404
به دیگر سخن ،اقلیتها عبارتند از افرادی که از نظر عددی کمتر از بقیه جمعیت یک
کشور بوده و در موقعیت غیر حاکم نیز قرار دارند .این افراد با داشتن تابعیت دولت مزبـور،
از ویژگی های ماهبی ،قومی یا زبانی متفـاوت از دیگـر افـراد کشـور کـه در اکثریـت قـرار
دارند ،متمتع هستند و هرچند به صورتی ضمنی ،نسبت به حفظ فرهنگ ،سنتها ،مـاه

و

زبان خود احساس همبستگی دارند( .عزیزی1385 ،ش ،ص )78
همهنین حائز اهمیّت است ،مطابق با اظهارنظر دیوان دایمی دادگستری بـینالمللـی در
 31ژوئیـه ســال  1930اقلیـت عبــارت اســت از اجتمــاعی از افــراد ســاکن یـک کشــور و یـا
سرزمینی معین که دارای نژاد ،ماه  ،زبان و آداب مخصـوص بـه خـود هسـتند( .صـالحی
امیری1389 ،ش ،ص )30
با توجّه به تعاریف فوقاالشعار در مقام تعریـف اقلیّـت دینـی مـیتـوان چنـین گفـت،
افرادی که از نقطه نظر دینی از دین اکثریت جامعه و مدنظر حاکمیت متمایز هسـتند ،اقلیّـت
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دینی را تشکیل میدهند.
مطابق با اصل  13قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اقلیتهـای دینـی بـه رسـمیّت
شناخته شده است در ایران عبارتند از:
الف) کلیمیان :کلیمیان قدیمیترین اقلیت نژادی و از پیـروان حاـرت موسـی هسـتند
که در تاریخ ایـران در امـور مهـم حکـومتی نقـشهـای اساسـی داشـتند( .خـوبروی پـاک،
1380ش ،ص )11
ب) مسیحیان :مسیحیان از پیروان حارت عیسی هستند که از اواخـر قـرن ششـم و در
نواحی مختلف ایران چون اصفهان ،یزد ،تهران ،شیراز و مشهد سکونت گزیدند؛ گروههـای
مسیحیان فارسی زبان ایران از چندین سال قبل و بـا ترجمـهی کتـاب مقـدس (عهـد عتیـق و
عهد جدید) ایجاد شدند و رشد نمودند .این گروههای مسیحی که عموما پروتسـتان بودنـد،
در شهرهای مختلف ایران شروع به سـاخت کلیسـاهایی نمودنـد .حـدود دو سـوم مسـیحیان
ایران ،نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کالنی و آشوری هستند( .تااپور1344 ،ش ،ص )140
ضمنا حائز اهمیّت است ،موضوع دعوت حارت عیسی همان دعوت به توحیـد بـوده
که مردم را به یگانـهپرسـتی سـوق مـیداده اسـت .بنـابراین فرزنـد خـدابودن مسـیح کـه در
حقیقت انحراف از توحید است از اختراعهـا و بـدعتهـایی اسـت کـه بعـد از آن حاـرت
توس پولوس مطرح شد( .قرنی گلپایگانی1361 ،ش ،ص )86
پ) زرتشتیان :دین زرتشت از جمله ادیان توحیدی به حساب مـیآیـد کـه بـر اسـاس
باورهای ایشان ،روح انسان با مر

از بین نرفته و به حیـات خـود ادامـه مـیدهـد( .حـاجتی

شورکی1395 ،ش :ص  )115تاریخ زندگی زرتشتیان در ایـران از حـدود چهـار هـزار سـال
پیش در ایران آغاز شد .زادگاه پیامآور زرتشت ایران است و به همین خاطر ،دین زرتشت،
در میان اقوام و ادیان ساکن در کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است( .نیکنام1381 ،ش،
ص )147
با عنایت به مطال

پیشگفته متاکر میشود کـه اقلیـت دینـی ،افـرادی پیـرو یکـی از

ادیان را تشکیل میدهد که در مقابل دین اکثریت مردم و هیأت حاکمه قرار میگیرد.
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غیر مسلمان
در این قسمت ،ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم غیر مسلمان پرداخته مـیگـردد و سـپس
جهت آشنایی بیشتر با آن مفهوم به معرفی اقسام غیر مسلمانها پرداخته میگردد.
با این ترتی  ،ابتدا تعریف غیر مسلمان در دستور کار قرار میگیرد.
 .1-4-1-1تعریف

به لحاظ تعریفی که نسبت به مسلمان صورت پایرفت ،غیر مسلمان به افـرادی اطـالق
میگردد که به لحاظ اعتقادی در زمره مسلمانان قرار نگیرند.
به این ترتی  ،افرادی که به خدا و یا یگانگی او و یا رسالت پیامبر اسالم (ص) اعتقـاد
نداشته باشد ،مسلمان به حساب نمیآید و غیر مسلمان خطاب میگردد( .نیکـزاد1386 ،ش،
ص )66
برای شناخت بیشتر غیر مسلمانان به تبیین اقسام آنها مطابق با طبقهبندیهـای متـداولی
که تاکنون از ایشان صورت پایرفته است ،پرداخته میشود.
 .2-4-1-1اقسام آن

جهت آشنایی بیشتر با مفهـوم غیـر مسـلمان و دامنـه افـرادی کـه عنـوان مزبـور را دارا
میباشند ،در این قسمت به احصاا و توصیف انواع غیر مسلمانان پرداخته میگردد.
البته الزم به تاکر است ،طبقه بندی مختلفی از افراد غیر مسلمان وجود دارد؛ برخـی از
نویسندگان( ،شریعتی1381 ،ش ،ص  )25غیر مسلمان را در دو طبقه کفار داخلی و خارجی
تقسیم نموده اند .به این صورت که منظور از کفار داخلی ،افراد غیر مسلمانی هسـتند کـه در
داخل کشور اسالمی زندگی می کننـد .همهنـین کفـار خـارجی بـه غیـر مسـلمانانی اطـالق
میگردد که در خارا از کشور اسالمی سکونت دارند.
تعدادی دیگر از نویسـندگان( ،عـرب عـامری و سـرجوانی شـیراز1394 ،ش ،ص )87
غیر مسلمانان را در دو طبقه تقسیم نمودهاند؛ بنا به این طبقهبندی ،غیر مسـلمانان دائـر بـر دو
دسته هستند؛ در بخش اول ،غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمـیباشـند قـرار دارنـد
که به ایشان کفار حربی گویند و البته حقوق آنها در جامعه اسالمی بسیار محدود و انـدک
است .گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفـار ذمـی
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گویند.
با این مرات  ،آنچه در تقسیم بندی غیر مسلمانان در ایـن نوشـتار مـدنظر قـرار گرفتـه
است دائر بر تعامل و پیوندی می باشـد کـه ایشـان بـا حکومـت اسـالمی و مسـلمانان دارنـد.
بدینترتی  ،ابتدا از معرفی اهل ذمه آغاز میشود.
 .1-2-4-1-1اهل ذمه

دلیل نامگااری برخی از غیر مسلمانان به اهل ذمه آن اسـت کـه ایشـان طـرف عهـد و
پیمان با خداوند ،پیامبر خدا و سرانجام گروه مسلمانان میباشند که به مفاد آن عهد به آنـان
تعهد داده شده که تحت حمایت اسالم و در سایه جامعه اسالمی با آرامش و امنیّت زندگی
کنند .پس بنا به قرارداد ذمه غیر مسلمانان تحت حمایت و ضمانت مسلمانان به سر میبرنـد.
(قرضاوی1382 ،ش ،ص )19
بنا به تعریف روشن تر ،اهل ذمه عبارتند از پیروان دین زرتشت و موسـی و مسـیح کـه
پس از انعقاد یک قرارداد با عنوان عقد ذمه ،از حقوق و تکالیفی برخوردار مـیگردنـد کـه
یکی از آن ها ،برقرارنمودن محاکمی است که قاضی آن از مـاه

ایشـان باشـد( .جعفـری

لنگرودی1377 ،ش ،ص )97
به دیگـر سـخن ،بـه یهودیـان ،مسـیحیان و زرتشـتیانی کـه بـا مسـلمان قـرارداد منعقـد
نمودهاند ،ذمی اطالق میگردد؛ مناطق هم پیمان با مسلمانان یا دارالامه به اشکال ذیـل قابـل
تصور است:
الف) سرزمینهای ذمی نشین پراکنده بدون تمرکـز کـه در قلمـروی داراالسـالم قـرار
گرفته است؛
ب) مناطق مشخصی از داراالسالم که محل سکونت ذمیان به طـور متمرکـز مـیباشـد
به صورتی که ذمیان در آن منطقـه دارای تشـکیالت دینـی ،فرهنگـی و اجتمـاعی بـوده و از
نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردار هستند؛
پ) کشورهایی که مردم آنها پیرو یکی از ادیان رسمی سهگانـه (یهـود ،مسـیحیت و
زرتشتی) می باشند و با دولت اسالمی قرارداد ذمه منعقد کردهاند( .عمید زنجانی1367 ،ش،
ص  250و )251
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باری مطابق با آنچه فوقا بدان اشارهای مختصر صورت پایرفت ،در دین مبـین اسـالم
برای اجراییشدن زندگی مسالمتآمیز با اقلیتها قراردادی به نام قرار ذمه پـیشبینـی شـده
است .قرارداد مزبور تنها با سه گروه یهودی ،مسیحی و مجوسی منعقد مـیگـردد .بـا انعقـاد
قرارداد ،طرفین مؤظف به اجرای مفاد آن میشوند ،شرایطی که به وسیله آنها ذمه و پیمـان
حمایت منعقد میشود و با منتفـیشـدن یکـی از آنهـا پیمـان حمایـت نیـز منتفـی مـیشـود
عبارتند از:
الف) اهل ذمه نباید کاری برخالف پیمان منعقده انجام دهند .به طـور مثـال ،اقـدام بـه
جنگ با مسلمانان و یاری ب ه مشـرکان و دشـمنان اسـالم و توطئـه بـر ضـد اسـالم ،در زمـره
اقداماتی هستند که اهل ذمه باید از آنها حار نمایند؛
ب) اهل ذمه باید متعهد و ملتزم باشند که احکام جزایی اسـالم دربـاره ایشـان اجرایـی
شود؛
پ) اهل ذمه باید قبول داشته باشند که هر ساله مبلغی به عنوان جزیه که معادل مالیـات
است به حکومت اسالمی پرداخت کنند( .نجفی1374 ،ش ،ا  ،21ص)271
مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند که تنها سه گروه یهود ،نصاری و مجـوس در
زمره اهل کتاب قرار دارند .این موضوع برخالف اکثر فقهای اهل سنت است کـه صـائبین

1

را اهل کتاب میپندارند( .شریعتی 1381ش ،ص )46
 .2-2-4-1-1مستأمن و معاهد

مستأمنین به افرادی اطالق می گردد که با امان یکی از مسلمانان یا حاکم اسالمی وارد
کشور اسالمی می شوند .ایشـان معمـوال و در بیشـتر مـوارد بـه صـورت موقـت وارد کشـور
اسالمی میشوند و انگیزههای مخنلفی از ایـن رفتـار دارنـد .در ایـن خصـوص مـیتـوان بـه
 .1در این ارتباط الزم به توضیح است ،صائبین به یهودیانی که به کیش حارت یحییبنزکریا (ع) ایمان
آوردهاند اطالق میگردد و چون ایشان ،نوزادان خود را غسل تعمید میدادند به آنان سابحین یا شناوران
میگفتند که بعدا به خاطر ابدال ،واژهی سابحین به صابئین تغییر یافته است .خزائلی ،محمّد ()1371؛
اعالمالقرآن ،نشر امیرکبیر ،چاپ چهارم ،تهران ،ص  .311به نقل از :فهیمی ،عزیزاهلل ()1381؛ بررسی
تطبیقی ار اقلیّتهای دینی در حقوق اسالم و ایران ،چاپ اول ،انتشارات اشراق ،تهران ،ص .59
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تحقیق درباره دین اسالم ،فرار و دوری از صحنه جنگ ،جاسوسی و کس

اطالعات اشـاره

نمود .ضمنا بایـد متـاکر گردیـد ،انگیـزه اصـلی اسـالم در تشـریع و تجـویز چنـین عملـی،
فرصت دادن به افراد و تشویق ایشـان بـه تحقیـق و تفحـص دربـاره دیـن اسـالم و سـرانجام،
جاب آنها به دین است( .شریعتی1381 ،ش ،ص )48
به دیگر سخن ،مستأمن که به معنای امنیّتطل

و یـا پناهنـده مـیباشـد بـر کسـی بـار

میگردد که از خارا از مرزهای کشورهای اسالمی با اهداف تجاری ،سیاسی و فرهنگـی و
غیره به کشور اسالمی وارد شده و دولت اسـالمی بـه او اجـازه ورود داده اسـت( .عزیـزان،
1392ش ،ص )168
به این ترتی  ،داراالمان کلیه مناطقی را شامل میشود که اهالی آنها از نوعی قرارداد
امان اعم از موقت یا دائمی با حکومت اسالمی برخوردار باشند؛ بنابراین محدوده داراالمـان
را می توان به قلمروی دارالعهد ،دارالامه ،دارالصـلح ،دارالهدنـه ،دارالحیـاد ،دارالموادعـه و
حتی داراالسالم گسترش داد و حتـی امـاکن محـل کـار و مسـتأمنین را جزئـی از داراالمـان
محسوب نمود اعم از آنکه در داراالسالم قرار گرفته باشد یا دارالحرب( .عالمهحلـی ،ا،1
ص )417
 .3-2-4-1-1اهل حرب

یکی دیگر از اقسام غیر مسلمانان را اهل حرب تشکیل میدهد؛ مطابق بـا تقسـیمبنـدی
شیخ طوسی در کتاب المبسوط( ،شیخطوسی ،ا ،3ص  )343اهل حرب در مقابل اهل ذمـه
قرار میگیرند.
اهل حرب این امکان را پیدا نمی کنند تـا در جامعـه اسـالمی بـه عنـوان اقلیتـی سـکنی
گزینند؛ زیرا اقتاای سکونت ایشان آن است که افـراد مزبـور التـزام و پـایبنـد بـه رعایـت
مقررات اسالمی باشند .این پایبندی نیز بـا حربـیبـودن اینـان ناسـازگار اسـت؛ چـون رفتـار
خصمانه با التزام به احکام اسالم تعارض دارد( .شریعتی1381 ،ش ،ص )27
به عبارتی دقیق ،کفار حربی در دو طبقه ذیل قرار میگیرند:
الف) کفاری که اسالم دین آنها را به عنوان یک دیـن الهـی قبـول نـدارد کـه شـامل
تمام کفار غیر از سه دسته اهل کتاب میشود مثل بودائیان ،بتپرستان و غیره.
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ب) این دسته از کفار حربی آن دسته از اهل کتاب هستند آن هم زمانی که از قرارداد
ذمه تجاوز کنند و مفاد قرارداد را زیر پا بگاارند یا با مسـلمانان وارد جنـگ شـوند و یـا بـه
دشمنان مسلمانان علیه مسلمین همکاری کنند( .رجایی خراسانی1390 ،ش ،ص  20و )21
تاریخچهی حقوق غیر مسلمانان در دین اسالم
مقولهی حقوق اقلیّتها در فقه اسالمی به هیچ عنوان در لوای بیگانه و یا اقلیتی کـه در
مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیـاری در تعیـین حقـوق و سرنوشـت خـود نـدارد ،مطـرح
نیست( .عمید زنجانی1362 ،ش ،ص )24
باری ،حقوق اقلیتها در عـداد موضـوعات مهـم در تـاریخ اسـالم اسـت کـه از ابعـاد
گوناگون مورد اهتمام متفکران مسـلمان قـرار گرفتـه اسـت .پیـامبر اسـالم (ص) در سـیره و
رفتار خویش به خوبی احترام به حقوق اقلیتها را به نمایش گااشته اسـت و بـدون تردیـد،
الگوی رفتاری همه مسـلمانان در ایـن موضـوع و موضـوعات دیگـر اسـت و تـاریخ ،رفتـار
پیامبر(ص) با اقلیتهایی که در پناه حکومت ایشـان در مدینـه و اطـراف آن مـیزیسـتند را
ثبت نموده است .قرآن کریم همه انسانها را از نظر اجتماعی برابر اعالم کرد و رسـولخـدا
(ص) و اولیای گرامی ایشان با راه و رسـم و رفتـار خـود ایـن برابـری را متجلـی و جاودانـه
ساختند( .ابنسعد1968 ،م ،ص  40الی )47
در این زمینـه و مسـتفاد از آیـات  8و  9سـوره مبارکـه ممتحنـه 1چنـین برمـیآیـد کـه
مسلمانان می توانند تا در برابر هر گروه ،جمعیّت و کشوری که در عین کافربودن نسـبت بـه
اسالم و مسلمانان موضعی خصمانه اتخاذ ننمودنـد ،رابطـه دوسـتی بـا آنهـا برقـرار نماینـد.
(مکارم شیرازی1384 ،ش ،ص )33
پیامبر (ص) پس از هجرت به مدینه نیز با انعقاد پیماننامههـای عمـومی مدینـه برابـری
میان حقوق مسلمانان و یهودیان را مورد شناسایی قرار دادند و بـه آنـان اجـازه دادنـد تـا بـر
اعتقادات خود باقی بمانند ،علیرغم همه حسادتها و دشمنیهـای یهودیـان بـا پیـامبر(ص)
ل
الد ل
ين َول َْال يُشْ لر ُجوال ُْال
ين ل َْال يُقَاتلل ُوال ُْال فلي ِ
ال َع لن ال َّ َ
 .1وف :آيه  8و  9سوره ممتحنه ببه ترتيبَ « ،ال يَن ْ َهاال ُُال َّ ُ
ل
ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ين بَاتَل ُوال ُْال في
ال يُح ُّ
م ْن ديَا لرال ُْال َأ ْن تَر َ ُّر ُ
ال َع لن ال َّ َ
ب ال ُْمق ْسا َ
ين» و«ان َّ َما يَن ْ َهاال ُُال َّ ُ
وه ْال َوتُق ْساُ وا إل َي ْ له ْال ۚ إ َّن َّ َ
ل ل
الد ل
ك ُه ُال».
ِ
اه ُروا َعل هَى لإ ْو َراجلك ُْال َأ ْن ت َ َول َّْو ُه ْال َو َم ْن يَت َ َول َُّه ْال فَأُولَهئ ل َ
ين َو َأ ْو َر ُجوال ُْال م ْن ديَا لرال ُْال َوظَ َ
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با آنها صبور بودند و آنها را با مسلمانان برابر میدانسـتند و دینشـان را محتـرم مـیشـمرد.
رسول اکرم (ص) با انعقاد این پیمان ها ،قبائل مختلف مدینه را متحـد و از عناصـر مسـلمان،
یهود و عرب امت واحدی را تشکیل دادند .در این پیمانها تصریح شـده بـود کـه متحـدین
امت مشخص و متمایزی را تشکیل میدهند و یهودیها بر کیش خود و مسـلمانان بـر آیـین
خویش باقی خواهند ماند و در هر امری که اختالف نمایند بایـد بـه خـدا و پیغمبرشـان (بـر
مبنای قانون اسالم) مراجعه نمایند .بدینصورت ،افـراد غیـر مسـلمان در قلمـروی حکومـت
اسالمی ،هیچ گاه بیگانه و خارجی قلمداد نمیشدند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق اسـالمی
جای خود را به عنوان متحد و همپیمان میدهد و از آنجا که قرارداد ذمه بـه طـور دوجانبـه
و اختیاری منعقد می گردد روح وحدت و همـاهنگی و پیونـد معنـوی کـه از اراده و اختیـار
نشأت می گیرد بر رواب مسلمانان با متحـدان ایشـان سـایهای از عـدل ،انصـاف و همکـاری
میگستراند( .عمید زنجانی1362 ،ش ،ص  25و )26
 .1-2-4جرایم مستوجب مجازات حدی
حدود یکی از انواع مجازاتهای اسالمی به حساب مـیآینـد کـه در قـانون مجـازات
اسالمی نیز به عنوان یکی از کیفرها مورد لحاظ قرار گرفته است.
پرسش اصلی در این قسمت آنجا مطـرح مـیشـود کـه اگـر غیـر مسـلمانی مرتکـ
جرمی شود که مجازات آن حدی است ،آیا همان مجازات حدی را متحمـل مـیشـود و یـا
اینکه مجازات دیگری متوجّه او میگردد.
 زنا :یکی از جرایمی که کیفر حدی دارد ،زنا است .زنا عبارت است از داخلکـردنبالغ عاقل در فرا زنی که بر او حـرام اسـت بـدون تحقـق عقـد نکـاح میـان آن دو و بـدون
ملکیت و شبهه ،در حالی که زنا کننده عالم و مختار باشد( .لمعه ،1374 ،ا  ،3ص )282
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نتیجهگیری
با توجّه به مطالعات و بررسیهـایی کـه در ایـن پایـاننامـه صـورت پـایرفت اسـتنباط
میگردد که اسالم نسبت به مقولهی حقوق اقلیّت غیر مسلمان بیاعتناا نبوده است و احکـام
مفصلی را در این زمینه عرضه داشت است؛ به طور کلی ،غیر مسلمانان یا در پناه اسالم قـرار
داشته و یا با پیروان آن در حال ستیز هستند .آن دسته از غیر مسـلمانانی کـه ذمـی ،معاهـد و
مستأمن قلمداد میگردند ،مورد حمایت دین اسالم قرار گرفتـهانـد؛ عـرض ،نـاموس و مـال
[حتی اموالی چون آالت لهو و شراب که به عنوان مال نـزد مسـلمانان مـورد احتسـاب قـرار
نمیگیرد ]،جملگی ایشان مورد احترام و هرگونه تعرضی نسبت بـه آنهـا مـورد مؤاخـاه و
پیگرد قرار میگیرد .در خصوص کفار حربی وضع به شکل دیگری است؛ چرا که اینـان بـا
مسلمانان وضع ستیزهجویانه و نه مسالمتآمیز را در اولویـت قـرار دادهانـد .بـه همـین روی،
ایشان حرمتی برای خود نزد مسلمانان قائل نشدهاند.
در قانون اساسی ایران افراد کلیمی ،مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّتهای دینی مـورد
تصریح قرار گرفتهاند که در کنار مسلمانان که به دیـن رسـمی مملکـت یعنـی اسـالم ملتـزم
هستند زندگی می کننـد؛ قـانون مـاکور حقـوق اولیـه و اساسـی را در حـوزههـای مختلـف
اقتصادی (از قبیل حق داشن شغل و فعالیّـت اقتصـادی ،مالکیـت) ،فرهنگـی (از جملـه حـق
اجرای شعائر ماهبی) و غیره نسـبت بـه ایشـان بـه رسـمیّت شـناخته اسـت .مصـداقهـایی از
حقوق پیشبینیشده در قانون اساسی ،در سایر مقررات ملی از جملـه قـانون مـدنی و قـانون
مجازات اسالمی مورد تبیین قرار گرفته است.
در قانون مدنی احترام به حقوق غیر مسلمانان مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت .بـا ایـن
حال ،در مبحـث ار تفـاوتهـایی میـان مسـلمانان و غیـر مسـلمانان بـه چشـم مـیخـورد؛
بدینترتی  ،غیر مسلمان این امکان را پیدا نمیکند تا از مسلمان ار ببرد .در صـورتی کـه
عکس این قایه صادق است .مسألهی عدم ار بری غیر مسلمان از مسلمان خاستگاه فقهـی
دارد که به نظر میرسد ،مبنای آن نیز مطابق با گفتهی شیخ صدوق ،نوعی عقوبت ایشان بـه
خاطر مسلماننبودنشان باشد.
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قانون مجـازات اسـالمی بـه خـاطر دربرداشـتن مجـازاتهـای اسـالمی چـون حـدود،
قصاص ،دیات و تعزیرات مشتمل بر مقررات مهمی در ارتباط با افراد جامعه از جمله اقلیّـت
غیر مسلمان است .وضع غیر مسلمانان در مورد پارهای از کیفرهای حدی از مسلمانان متمایز
است .در خصوص زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ،لواط و تفخیا غیر مسـلمان ،قـاف غیـر
مسلمان ،شرب مسکر غیر مسلمان تفاوتهایی دیده میشود که در مورد زنا و لواط به شرح
مزبور ،رویکرد تشدیدی و در قبال شـرب مسـکر رویکـرد تخفیـف مجـازات مـدنظر قـرار
گرفته است.
در خصوص پارهای از تفاوت هایی که نسبت بـه مسـلمانان و غیـر مسـلمانان در مـورد
تعدادی از جرایم به شرح یادشده وجود دارد بایـد متـاکر گردیـد ،غیرمسـلمانان بـه عنـوان
یک اقلیّت در جامعه اسالمی سکونت مینمایند و مطـابق بـا عقـد ذمـه عـالوه بـر آنکـه از
حقوقی برخوردارند یکسری تعهداتی را نیز به عهده میگیرنـد از جملـه آنکـه نسـبت بـه
محرمات اسالم احترام گاارند و بنابراین به طور نمونه ،از شرب مسکر آن هم به طور علنـی
در جامعه خودداری نمایند .بازدارندگی از طریق پیشبینی حد کیفر اعدام در مـورد اعمـال
غیر مسلمانان در زنا ،لواط و تفخیا که بنیان خانواده را در جامعه اسالمی به حاشیه مـیرانـد
نیز راهکاری است به نوعی باعث میشود تا پیشگیری عام از رفتارهای مزبور در نـزد اقلیّـت
غیر مسلمان شکل بگیرد .بنابراین در اینجا تمایز به نفع جامعـه اسـالمی از طریـق توسـل بـه
ساز و کار پیشگیری از جرم مدنظر قرار گرفته است.
در قاف وضع به شکل دیگری است؛ چرا که در قاف نسبت به غیر مسـلمان ،امکـان
اجرای حد بر قاذف مهیا نیست و تعزیر قاذف نیز بایـد کمتـر از حـد باشـد .البتـه تفـاوتی از
بابت مسلمانبودن یا نبودن کافر نیست منتها به نظر میرسد از آنجا کـه اعمـال زنـا و لـواط
در نزد اسالم به مرات

شنیع قلمداد میگردد بنابراین نسبتدادن این اعمال به مسـلمانان (در

جایی که تظاهری نباشد) موج

هتک حرمت بیشتر قربانی و جامعه اسالم میشود .بـه نظـر

میرسد که به همین خاطر  ،قاف مسلمان از مجازات حدی برخوردار است.
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