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 چکيده
است.  جایگاه حقوقی غیرمسلمانانیکی از مفاهیم بنیادین و مستحدث در حوزه فقه سیاسی، 

ادله حکم اولیه  غیرمسلمانان در فقه اسالمی و بیانتحلیل جایگاه حقوقی هدف از این تحقیق 

به ویزه کسانی که  مربوط به آن است که برای استفاده درمجالس قانونگذاری وآشنایی جامعه 

تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با محوریت مطالعات  روابط بین المللی دارند

در لغت، اصطالح و عرف، به تبیین  کافرواژه کتابخانه ای بوده و نگارنده ضمن تحلیل و بررسی 

پرداخته است. یافته های  اهل ذمه و حربیآن و برخی کلمات مترادف و مرتبط با آن مانند: 

فقه  همه انسانها فارغ از مذهب و دینشان درژوهش حاکی است: بر اساس ادله ی اسالمی پ

ر دو فقه به اثبات رسیده است؛ البته بوده و مبانی آن نیز از دیدگاه ه محترمامامیه و اهل سنت 

نجس مانند  -غیر محترمه بودن مال و جان برخی افراد ادله ای از عقل و سیره نیز مبنی بر 

با ادله تکریم و قاعده ادلهِ این وجود دارد. در تزاحم  بودن و نابرابری دیه و عدم ارث به کافر و ...

 .قانون اهم عمل نمود، باید به ی طهارت ذاتی انسان و امثال اینها

 .غیر مسلمان و مسلمان -معاهد  –مستأمن   - کافر ذمی اژگان کليدي:و 
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 3 ابراهيم یاقوتی،  2 علی اردشير زواردهی،  1 نجمه رضایی
 .واحد الکترونیکی تهران یالملل، دانشگاه آزاد اسالم ینکارشناس ارشد حقوق ب 1
  .دکترای حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسالمی تهران 2
 .مرکزی تهران واحد آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو ، اسالمی مبانی و فقه ایدکتر 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 نجمه رضایی

 فقه اسالمی تحليل جایگاه حقوقی غيرمسلمانان در
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 مقدمه
مکانی از ضروریات  وباز شناسی و کاوش در موضوعات فقهی و همراه کردن آنها با عنصر زمان و نگرش به آنها از منظر مقتضیات زمانی 

 فقه پویا به حساب می آید .

الم و شاید گفت عمر اسسابقه ی تاریخی به اندازه  بررسی حقوق غیرمسلماننیز پدیده ای نوظهور نیست،  حقوق غیر مسلمانبحث از  

ه وظایف شرعی برای برا ضروری می کند، دغدغه عمل  این موضوعدارد، آنچه که اهمیت پرداختن به  از آغاز آیین ابراهیمی)علیهم السالم( 

وعات بسیاری از احکام تغییر زمان و توسعه نیازمندیها به همراه پیشرفت تکنولوژی، ضرورتا موض مسلمانان بر اساس شناخت وظیفه است. زیرا

ع قرآن و سنت را در حوزه کارآمدی دست خوش تحول کرده است. این پژوهش بر آن است تا  از منظر جدید در حین بهره برداری از مناب

طبیق آن با قانون تو اجماال  رنه ای از نظرات فقها و بزرگان جعفری و اهل سنت عملی و گفتاری معصومان ) علیهم السالم ( جست جوی مقا

  داشته باشد.مجازات اسالمی 

 

 معانی واژه ها

 در لغت:  حقوق
ها، وظایف، تکالیف، ها، بهرهها، حصهها، درستیگردد، حقوق جمع حق و در معانی راستیبا نگاهی به فرهنگ واژگان فارسی مالحظه می

 (597، ص 1ش، ج1386ها آمده است. )معین و شهریه مواجب

 

 حقوق در اصطالح:
 الف( حقوق به معنای درآمد است؛

 ب(  حقوق به معنای علم و دانش حقوق است؛

 پ( حقوق به معنای مجموعه مقررات حاکم بر یک کشور است؛

نماید از قبیل قانون، عرف، رویه قضایی ایجاد میت( حقوق به معنای منابع حقوق است؛ منظور آن دسته از مراجعی است که حقوق را 

 و عقاید علمای حقوق.

ه کار رفته است. بث( منظور از حقوق به معنای حق جزئی و حق کلّی است که البته این معنا از حقوق در فقه و در حقوق جدید کشور 

 ( 230ش، ص  1377)جعفری لنگرودی 

 

 :مسلمان
ش، ص 1386باشد. )معین شود که مسلمان کسی است که به دین اسالم متدین میبا مراجعه به فرهنگ لغات فارسی مشخّص می

1729 ) 

ات دین را مورد انکار بنا بر تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است، مسلمان کسی است که اقرار به شهادتین و معاد داشته و ضروری

 گردد که:( مطابق با تعریف اخیرالذکر، مسلمان به کسی اطالق می651ش، ص 1377لنگرودی  دهد. )جعفریقرار نمی

که حضرت محمّد و مضاف بر آن، شهادت به این 1که خدایی جز خداوند یگانه وجود نداردالف( اقرار به شهادتین یعنی گواهی به این

 2)ص( پیامبر خداوند هستند؛

رود؛ معنای عام آن شامل این ارتباط الزم به تذکر است، واژه معاد در دو معنای عام و خاص به کار میب( معاد را باور داشته باشد؛ در 

 (178ش، ص 1380گیرد. )ربانی گلپایگانی گردد و معنای خاص آن تنها سرای قیامت و آخرت را دربرمیمباحث عالم پس از مرگ می

حضرت محمّد )ص(  ضروریات دین، باور به وجود خداوند، یگانگی او. و رسالت پ( ضروریات دین را مورد انکار قرار ندهد؛ مقصود از

 (80ش، ص 1386است. )نیکزاد 

که نسبت گردد که به خدا و یگانگی او و رسالت پیامبر اکرم )ص( اعتقاد داشته باشد و یا اینبه دیگر سخن، مسلمان به فردی اطالق می

  (66ش، ص 1386بدان گواهی دهد. )نیکزاد 

 

 

                                                           
 اهلل. اال هَاَشهدُ انْ ال اِل.  1

 .اَشهدُ انَّ محمّداً رسولُ اهلل. 2
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 :مسلمان ريغ

گردد که به لحاظ اعتقادی در زمره مسلمانان با لحاظ تعریفی که نسبت به مسلمان صورت پذیرفت، غیر مسلمان به افرادی اطالق می

 قرار نگیرند.

آید و غیر نمیه حساب ببا این ترتیب، افرادی که به خدا و یا یگانگی او و یا رسالت پیامبر اسالم )ص( اعتقاد نداشته باشد، مسلمان 

 (66ش، ص 1386گردد. )نیکزاد مسلمان خطاب می

ز ایشان صورت پذیرفته است، اهای متداولی که تاکنون بندیها مطابق با طبقهبرای شناخت بیشتر غیر مسلمانان به تبیین اقسام آن

 شود.پرداخته می

 

 غيرمسلماناقسام 
باشند، در این قسمت به احصاء و توصیف انواع غیر دی که عنوان مزبور را دارا میجهت آشنایی بیشتر با مفهوم غیر مسلمان و دامنه افرا

 گردد.مسلمانان پرداخته می

( غیر 25ش، ص 1381بندی مختلفی از افراد غیر مسلمان وجود دارد؛ برخی از نویسندگان، )شریعتی البته الزم به تذکر است، طبقه

اند. به این صورت که منظور از کفار داخلی، افراد غیر مسلمانی هستند که در داخل تقسیم نموده مسلمان را در دو طبقه کفار داخلی و خارجی

 گردد که در خارج از کشور اسالمی سکونت دارند.کنند. همچنین کفار خارجی به غیر مسلمانانی اطالق میکشور اسالمی زندگی می

اند؛ بنا به وده( غیر مسلمانان را در دو طبقه تقسیم نم87ش، ص 1394 تعدادی دیگر از نویسندگان، )عرب عامری و سرجوانی شیراز

 یشانکه به اقرار دارند باشند ینم یکتاب آسمان یکه دارا یمسلمانانمسلمانان دائر بر دو دسته هستند؛ در بخش اول، غیر  ریغبندی، این طبقه

 یکتاب آسمان یدارا هستند که یمسلمان ریگروه دوم غ. محدود و اندک است اریبس یدر جامعه اسالم هاآن حقوقالبته و  ندیگو یکفار حرب

 .ندیگو یها کفار ذمهستند و به آن

 

 اهل ذمه

سرانجام گروه  دلیل نامگذاری برخی از غیر مسلمانان به اهل ذمه آن است که ایشان طرف عهد و پیمان با خداوند، پیامبر خدا و

یه جامعه اسالمی با آرامش و امنیّت زندگی هد به آنان تعهد داده شده که تحت حمایت اسالم و در ساباشند که به مفاد آن عمسلمانان می

 (19ش، ص 1382برند. )قرضاوی کنند. پس بنا به قرارداد ذمه غیر مسلمانان تحت حمایت و ضمانت مسلمانان به سر می

وسی و مسیح که پس از انعقاد یک قرارداد با عنوان عقد ذمه، از م وتر، اهل ذمه عبارتند از پیروان دین زرتشت بنا به تعریف روشن

ها، برقرارنمودن محاکمی است که قاضی آن از مذهب ایشان باشد. )جعفری لنگرودی گردند که یکی از آنحقوق و تکالیفی برخوردار می

 (97ش، ص 1377

ا و مجوس در زمره اهل کتاب قرار دارند. نظراکثر فقهای اهل مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند که تنها سه گروه یهود، نصار

 . (46ش، ص 1381پندارند. )شریعتی رانیز اهل کتاب می 3سنت این است که صائبین
 

 اهل حرب 

طوسی بندی شیخ طوسی در کتاب المبسوط، )شیخدهد؛ مطابق با تقسیمیکی دیگر از اقسام غیر مسلمانان را اهل حرب تشکیل می

 گیرند.( اهل حرب در مقابل اهل ذمه قرار می343، ص 3ج

کنند تا در جامعه اسالمی به عنوان اقلیتی سکنی گزینند؛ زیرا اقتضای سکونت ایشان آن است که اهل حرب این امکان را پیدا نمی

ر خصمانه با التزام ناسازگار است؛ چون رفتابودن اینان بند به رعایت مقررات اسالمی باشند. این پایبندی نیز با حربیافراد مزبور التزام و پای

 ( 27ش، ص 1381به احکام اسالم تعارض دارد. )شریعتی 

 گیرند:به عبارتی دقیق، کفار حربی در دو طبقه ذیل قرار می

شود مثل ها را به عنوان یک دین الهی قبول ندارد که شامل تمام کفار غیر از سه دسته اهل کتاب میالف( کفاری که اسالم دین آن

 پرستان و غیره. بودائیان، بت

                                                           
گردد و چون ایشان، نوزادان خود را غسل تعمید اند اطالق میزکریا )ع( ایمان آوردهبناست، صائبین به یهودیانی که به کیش حضرت یحیی. در این ارتباط الزم به توضیح 1

القرآن، نشر امیرکبیر، چاپ الم(؛ اع1371گفتند که بعداً به خاطر ابدال، واژه سابحین به صابئین تغییر یافته است. خزائلی، محمّد )دادند به آنان سابحین یا شناوران میمی

 .59های دینی در حقوق اسالم و ایران، چاپ اول، انتشارات اشراق، تهران، ص (؛ بررسی تطبیقی ارث اقلیّت1381. به نقل از: فهیمی، عزیزاهلل )311چهارم، تهران، ص 
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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 بگذارند 

  (21و  20ش، ص 1390یا با مسلمانان وارد جنگ شوند و یا به دشمنان مسلمانان علیه مسلمین همکاری کنند. )رجایی خراسانی 

 

 دین اسالممسلمانان در  ريحقوق غ خچهیتار
ها در فقه اسالمی به هیچ عنوان در لوای بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین مقوله حقوق اقلیّت

 ( 24ش، ص 1362حقوق و سرنوشت خود ندارد، مطرح نیست. )عمید زنجانی 

متفکران مسلمان قرار گرفته است.  اهتماممورد  ابعاد گوناگوناسالم است که از  خیموضوعات مهم در تاردر عداد  هاتیقلحقوق اباری، 

همه  یرفتار یالگو تردید، گذاشته است و بدون شیرا به نما هاتیاحترام به حقوق اقل یبه خوب شیو رفتار خو رهیدر س)ص( اسالم  امبریپ

و اطراف آن  نهیدر مد شانیکه در پناه حکومت ا ییهاتی)ص( با اقلامبریرفتار پ خ،یاست و تار گرید وعاتموضوع و موض نیمسلمانان در ا

با راه و  ایشان یگرام یای)ص( و اول خدابرابر اعالم کرد و رسول یها را از نظر اجتماعهمه انسان میه است. قرآن کرنمودرا ثبت  ستندیزیم

 (47الی  40م، ص 1968سعد )ابن و جاودانه ساختند. متجلّیرا  یبرابر نیرسم و رفتار خود ا

توانند تا در برابر هر گروه، جمعیّت و آید که مسلمانان میسوره مبارکه ممتحنه چنین برمی 9و  8در این زمینه و مستفاد از آیات 

ها برقرار نمایند. )مکارم شیرازی ننمودند، رابطه دوستی با آن کشوری که در عین کافربودن نسبت به اسالم و مسلمانان موضعی خصمانه اتخاذ

 (     33ش، ص 1374

مورد شناسایی را  انیهودیحقوق مسلمانان و  ی میانبرابر نهیمد یعموم هانامهمانیبا انعقاد پ زین نهی)ص( پس از هجرت به مد امبریپ

ها صبور )ص( با آنامبریبا پ انیهودی یهایها و دشمنهمه حسادت رغمیبمانند، عل یبر اعتقادات خود باق ند تاو به آنان اجازه داد قرار دادند

ها، قبائل مختلف مدینه را . رسول اکرم )ص( با انعقاد این پیمانشمردیرا محترم م نشانیو د نددانستیرا با مسلمانان برابر مها آنو  ندبود

ها تصریح شده بود که متحدین امت مشخّص و متمایزی ا تشکیل دادند. در این پیمانمتحد و از عناصر مسلمان، یهود و عرب امت واحدی ر

ها بر کیش خود و مسلمانان بر آیین خویش باقی خواهند ماند و در هر امری که اختالف نمایند باید به خدا و دهند و یهودیرا تشکیل می

گاه بیگانه و خارجی ، افراد غیر مسلمان در قلمروی حکومت اسالمی، هیچصورتپیغمبرشان )بر مبنای قانون اسالم( مراجعه نمایند. بدین

جا که قرارداد ذمه به طور دهد و از آنپیمان میشدند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق اسالمی جای خود را به عنوان متحد و همقلمداد نمی

گیرد بر روابط مسلمانان با متحدان وی که از اراده و اختیار نشأت میگردد روح وحدت و هماهنگی و پیوند معندوجانبه و اختیاری منعقد می

 ( 26و  25 ش، ص1362 یزنجان دی)عم گستراند.ای از عدل، انصاف و همکاری میایشان سایه

که نبا این ترتیب باید خاطرنشان نمود که حکومت اسالمی از همان صدر اسالم نسبت به تضمین حقوق همه مردم اقدام نمود مگر آ

مین، افراد جامعه با اعمال و رفتار خود، زمینه سلب این حقوق را فراهم آورند. منابع اجتهادی فقه امامیه از جمله قرآن کریم و احادیث معصو

ومین عالوه اند. در فقه چارچوبی )قرارداد ذمه( برای اقوال و افعال معصها حقوق ایشان مورد شناسایی قرار گرفتهشناختن اقلیّتبا به رسمیّت

که هدف اصلی از این چارچوب که تشریع پیمان ذمه است، ایجاد فضای امن، تفاهم، زندگی های دینی نیز طراحی شده است که اقلیّتبر این

ساس های دینی بر ادانستن نکاح و طالق اقلیّتهای دینی است. مضاف بر آن، احکامی مانند صحیحآمیز با اقلیّتزیستی مسالمتمشترک و هم

کنند. ها محترم شمرده شده و امکان اقامه مراسم و شعائر دینی خود را نیز پیدا میمذهب ایشان مورد شناسایی قرار گرفته و خون و مال آن

 (40ش، ص 1394)رجبی و باقری 

و بلکه تدوین حقوق  ای به حساب نیامده استشود که در دین اسالم، مسئله حقوق غیر مسلمانان یک امر حاشیهبنابراین مشاهده می

 مورد ترسیم و اهتمام قرار گرفته است.آیین راستین، الشأن آن ایشان از همان آغاز ظهور اسالم و توسط پیغمبر عظیم

ها بعد از پیامبر اکرم )ص( توسط ائمه اطهار نیز مورد اهتمام واقع شد؛ در این خصوص، البته ناگفته نماند که مسئله حقوق اقلیّت

نمایند که محبت و لطف به همه مردم وظیفه حاکم اسالمی است. بنا به رویکرد ایشان، البالغه تصریح مینهج 35ع( در نامه حضرت علی )

ترین حقوق برخوردار هستند. حضرت امیرالمؤمنین گاهی در ها از این جهت که انسان هستند در همه جوامع و اعصار از شایستههمه انسان

روند که گویا اصالً موضوعی با عنوان اقلیت دینی وجود ندارد. )مسیحی و ای پیش میها با یکدیگر  به گونهانسان مسیر مساوی خواندن تمام

با ظهور »کند: ( به همین خاطر است که نویسنده مسیحی، جرج جرداق چنین از امام علی )ع( یاد می119الی  110ش، ص 1394پرست حق

  (365، ص 4و  1ش، ج 1379)جرداق «. ها شداناو اسالم بار دیگر، دین برابری انس
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 احکام جزایی مربوط به غيرمسلمان
که مرتکب یا قربانی جرم مسلمان باشد و یا غیر مسلمان، دچار تغییر ها بر مبنای ایندر قانون راجع به مجازات حدود و قصاص، مجازات

 شوند. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است:می

 گردد. چه مسلمانی، غیر مسلمانی را عمداً به قتل برساند به مجازات قصاص محکوم نمیالف( قتل عمدی: چنان

قانون یادشده،  7ده ی اقدام به قتل عمدی مسلمانی کند، قصاص خواهد شد. البته ناگفته نماند، طبق مامسلمان ریغبا این وجود، اگر 

 شوند.یر مسلمانان به قصاص محکوم میغیر مسلمانان نیز به واسطه کشتن عمدی غ

، دیه مسلمان 1361ب( قتل غیر عمدی: در قتل غیر عمدی که در بیشتر موارد مجازات آن دیه است به این خاطر که در قانون سال 

 د، وجود داشت.وببا اقلیّت غیر مسلمان فرق داشت، بنابراین تفکیکی میان مجازات دیه در جایی که قربانی، مسلمان و یا غیر مسلمان 

زانی است. از  قانون حدود و قصاص، ارتکاب زنا از سوی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل 99ماده « ج»پ( زنا: طبق بند 

 .تذکر کرده اس انهیصد تازرا احصان نباشند  طیکه واجد شرا یمرد ایزن  یحد زناقانون مزبور،  102طرف دیگر، ماده 

جازات حدی قانون راجع به مجازات حدود و قصاص، در صورت شرب خمر، اگر فاعل مسلمان باشد به م 130ت( شرب خمر: طبق ماده 

چه غیر مسلمانی مبادرت به شرب خمر کند، تنها در صورتی به مجازات حدی تازیانه محکوم می گردد. از طرف دیگر، چنان 80برابر با 

 قانون مزبور، تظاهر به شرب مسکر کند. 130ه ذیل ماده شود که طبق تبصرگفته محکوم میپیش

وجب تحمیل قانون حدود و قصاص م 178ث( قذف: ارتکاب قذف بر علیه مسلمان آن هم در صورت وجود بقیه شرایط مصرّح در ماده 

محکوم نگردیده و ه مجازات حدی گردد تا مرتکب بگردد. با این حال، ارتکاب قذف بر علیه غیر مسلمان، باعث میکیفر حد قذف بر قاذف می

 قانون یادشده محکوم شود. 178بلکه به کیفر تعزیری به موجب ماده 

  ه قرار نگرفت.به استثنای جرایمی که فوقاً از نظر گذشت، در بقیه جرایم، تفکیکی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مورد مالحظ

 

  رمسلمانانيدر قبال حقوق غ ضيمربوط به عدم تبع یمبان
ای در یک جامعه آن هم رمسلمانانیدر قبال حقوق غ ضیعدم تبعدر این فراز از روند پژوهش به تبیین و بررسی مبانی نظری راجع به 

 گردد.دهند، پرداخته میکه اکثریت آن را مسلمین تشکیل می

که مسلمانان در اکثریت قرار دارند و  ایچه در یک جامعهگردد که چناناین موضوع اهتمام می تر، در این قسمت بهبه بیانی روشن

 گردد تا در قبال حقوق اقلیت غیر مسلمان تبعیضی روا نداشت.حاکمیت نیز در اختیار افراد موصوف است، التزام به چه مبانی موجب می

غیر مسلمانان پرداخته ستیزی به عنوان مبنایی روشن در راستای منع تبعیض در قبال حقوق با این مقدمه، ابتدا به اصل انصاف و ظلم

 شود.می

 

 يزيستانصاف و ظلمالف(: 
 ستیزی است.گیرد، اصل انصاف و ظلمیکی از مبانی مهمی که بر اساس آن حقوق اقلیت غیر مسلمان مصون از تعرض و تبعیض قرار می

ای از افراد به هر دلیلی از نباشد که پارهطور مه افراد جامعه مورد احترام قرار گرفته و اینهنماید تا حقوق به واقع، انصاف ایجاب می

 حقوق بیشتری نسبت به بقیه متمتع باشند.

ندان اعم از مسلمانان همچنین الزم به ذکر است، عدالت و انصاف در زمره اصول پذیرفته و مؤکد اسالم در روابط حکومت اسالمی با شهرو

طلبد بشنود و کمک می هر مسلمانی که ندای فردی را که مسلمانان را به»است: و غیر مسلمانان است؛ در روایتی از پیامبر اکرم )ص(، آمده 

( بنابراین باید خاطرنشان نمود که در اجرای عدالت و رعایت انصاف، 1344شهری ص )محمّدی ری«. او را پاسخ نگوید، مسلمان نیست

 (71و  70ش، ص 1381ی توانند تبعیضی را اعمال نمایند. )شریعتمسلمانان نمی

ها در یک جامعه از جمله غیر مسلمانان تبعیضی تبعیضی کند تا در قبال حقوق اقلیتبنابراین مقتضای عمل به قاعده انصاف اقتضاء می

 روا نشود.

 

 یعدالت اجتماع ب(:

نابراین حفظ گردد که طی آن نباید تعرض و تبعیضی به حقوق افراد جامعه وارد نمود؛ بدر زمره مبانی قلمداد می 4عدالت اجتماعی

 گردد.حقوق اقلیت غیر مسلمانان و عدم تبیض به حقوق ایشان به موجب اصل عدالت اجتماعی توجیه می

                                                           
4 . Social justice. 
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و مجسّم عدالت تامّ در  ینینمود عتر، روشن یعبارتاست؛ به  یو فرد یعدل انسان یاسیو س یبعد اجتماعمقصود از عدالت اجتماعی، 

 هو ادار جادیا ن،یقوان یو اجرا بیتصو ،یگروه ،یاجتماع یهاآن را در قالب کنش قیت که مصادبشر اس یدرون جامعه و در مناسبات اراد

 رهیو غ تیو ترب میتعل ت،ینظارت، هدا ،یها، مشارکت مردمنظام تیّمصرف، مشروع ع،یخدمات، توز د،یتول ت،ها و احزاب، مقررات، معامالنظام

)جمشیدی  .شودیثروت خالصه نم ایقدرت  عیدر توز دارای مفهومی گسترده است و تنها یاجتماععدالت بنابراین . قابل کنکاش و رؤیت است

 (581ش، ص 1380

 دهنده آن آشنا شد؛ ارکان یادشده عبارتند از:برای آشنایی بیشتر با مفهوم عدالت اجتماعی الزم است تا با ارکان تشکیل

گذشتن از منافع  نطوریمسئول و متعهّد بودن و هم گریکدیشدن و در برابر  گریکدی لیکف ی: مقصود از تکافل عمومی،تکافل عموم

 است؛ یبه مصالح همگان دنیشیو اند یصرف فرد

؛ تمام افراد و اقشار جامعه است یبرا یاجتماع یو تعادل در تمام ابعاد زندگان یبرابر جادیا ی: منظور از توازن اجتماعی،توازن اجتماع

افراد بتوانند  یباشد که تمام یاها در جامعه به گونهو مصرف آن عیو توز دیو تول یریکارگه ب یهانهیقدرت، ثروت، امکانات و زم معنا کهبدین

 588ش، ص 1380. )جمشیدی برخوردار شوند ازهایو ن طیو شرا اتیمتعادل، متوازن و متناسب با مقتض یبه صورت وجودو امکانات م ایاز مزا

 (593الی 

کند تا طرف، تکافل عمومی ایجاب میوجّه به شناختی که نسبت به مفهوم عدالت اجتماعی به دست آمد باید اذعان نمود که از یکبا ت

ها نیز در راستای مصلحت همگانی توجّه به عمل آورد و از سوی هیأت حاکمه به جای تمرکز بر وضع و تأمین حقوق اکثریت به حقوق اقلیت

کند تا وضع و اجرای حقوق اکثریت و اقلیت در یک جامعه دچار تبعیض نگردد و بلکه همه افراد جامعه نیز اقتضاء می دیگر، توازن اجتماعی

 فارغ از خصوصیات متعلقه، از حقوق مساوی برخوردار باشند.

 

 یهمگان تيامن ج(:
گردد؛ به در زمره مبانی راجع به عدم تبعیض در قبال حقوق غیر مسلمانان به حفظ و پاسداری از امنیت عمومی در یک جامعه برمی

 افتد. ها مورد تضییع قرار گیرد، امنیت جامعه به مخاطره میبودن آنواقع، اگر حقوق تابعان جامعه به صرف اقلیت و اکثریت

گردد؛ منظور از امنیت به معنای یح است، امنیت همگانی در زمره حقوق عمومی تابعان جامعه قلمداد میدر این ارتباط الزم به توض

 یک حق عمومی دائر بر موارد ذیل است:

 امنیت به معنای مصونیت فرد در برابر تعرض دیگران به حقوق وی است؛

 دهد؛ص را مورد تهدید احتمالی قرار میامنیت به معنای نوعی احساس آرامش در برابر خطرات احتمالی که حقوق شخ

 (147ش، ص 1384امنیت به معنای امکان رسیدن هر فرد به حقوق حقه خود است. )عمید زنجانی 

ها امکان دستیابی به حقوق چه افراد یک جامعه به خصوص اقلیتقید شد، چنان« پ»بنابراین با عنایت به معنایی که از امنیت در بند 

گردد؛ چرا که برخی از افراد جامعه که در اکثریت هستند از فایده میه باشند، صحبت از برقراری امنیت همگانی نیز بیحقه خود را نداشت

یابند در حالی که بقیه افراد که در اقلیت هستند، به خاطر تبعیض در وضع و حقوق کامل برخوردار بوده و امکان تمتع و اجرای آن را می

 نیت الزم برخوردار نیستند. اعمال حقوق ایشان، از ام

نماید تا حقوق اعضای جامعه فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ملّیت مورد احترام قرار گیرد و در واقع، برقراری امنیّت همگانی ایجاب می

 طور نباشد که برخی از اعضای جامعه که در مقابل اکثریت جامعه قرار دارند از حقوق کمتری برخوردار باشند. این

ها از جمله افراد غیر مسلمان ممکن است موجب به باید به این موضوع اهتمام داشت که هرگونه تبعیضی در خصوص حقوق اقلیت

افتادن امنیت جامعه گردد. بنابراین پاسداشت از امنیّت که تأمین و برقراری آن وظیفه حاکمیت و برخورداری از آن حق آحاد جامعه مخاطره

 ارد تا حقوق غیر مسلمانان در یک جامعه اسالمی به عنوان یک اقلیت بدون هرگونه تبعیضی وضع و اعمال گردد. است، اقتضای آن را د

 

 يو حقوق بشر یالمللنيمالحظات ب
هایی است که توسط المللی و حقوق بشری دولتدر عداد مبانی روز راجع به عدم تبعیض در قبال حقوق غیر مسلمانان، مالحظات بین

 گردند. لمان اداره میاکثریت مس

دهند و آن جامعه نیز توسط همین اکثریت اداره ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدر واقع، حضور غیر مسلمانان در جامعه

یشان مورد الملل، به عنوان یک اقلیت مورد شناسایی قرار گیرند و در نتیجه، حقوق انظر حقوق بینها از نقطهشود تا آنگردد، باعث میمی

 احترام قرار گیرد. 
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لزوم احترام به حقوق افراد فارغ از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و ملّیت موضوعی است که در اسناد حقوق بشری همواره در کانون توجّه 

اده مقابل ذکر است. به طور نمونه،  5المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 27و  26، 25، 24، 19، 18مواد قرار داشته است. در این ارتباط، 

 المللی مزبور چنین اشعار داشته است:سند بین 27

 محروم حق از این توانمزبور را نمی هایاقلیت به متعلق وجود دارند، اشخاص یا زبانی ، مذهبینژادی هایاقلیت که ییدر کشورها»

 زبان کنند یا به عمل آن و بر طبق بوده خود متدین دین شوند و به خود متمتع خاص از فرهنگ خودشان مجتمعاً با سایر افراد گروه نمود که

 «.نمایند خود تکلم

های دینی نسبت به التزام به تعالیم مذهبی و فرهنگی مختص به خود مورد شناسایی قرار مطابق با ماده یادشده، رعایت حق اقلیت

 گرفته است.

ها توجّه نشان داده و لزوم رعایت و عدم تبعیض در حقوق المللی نیز به طور خاص به حقوق اقلیت، برخی از اسناد بینبا این مراتب

 اند.ایشان را مورد تأکید قرار داده

  تند از:االشاره عبارالمللی فوقدر این زمینه، اهمّ اسناد بین

 6؛1965مصوب سال  ینژاد ضیمحو هرگونه تبع ونیکنوانسالف( 

 1948.7 دیمنع و مجازات ژنو سا ونیکنوانس ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سیاسی به آدرس ذیل مراجعه نمایید:المللی حقوق مدنی و . جهت مشاهده متن فارسی میثاق بین1

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm 

6 . International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 

7 . The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 
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 گيرينتيجه 
گردد که اسالم نسبت به مقوله حقوق غیر مسلمان هایی که در این پزوهش صورت پذیرفت، استنباط میبا توجّه به مطالعات و بررسی 

پیروان اعتناء نبوده است و احکام مفصلی را در این زمینه عرضه داشته است؛ به طور کلّی، غیر مسلمانان یا در پناه اسالم قرار داشته و یا با بی

اند؛ عرض، ناموس و مال گردند، مورد حمایت دین اسالم قرار گرفتهر حال ستیز هستند. آن دسته از غیر مسلمانانی که ذمی قلمداد میآن د

جملگی ایشان مورد احترام و هرگونه  [گیرد،حتی اموالی چون آالت لهو و شراب که به عنوان مال نزد مسلمانان مورد احتساب قرار نمی]

گیرد. در خصوص کفار حربی وضع به شکل دیگری است؛ چرا که اینان با مسلمانان وضع ها مورد مؤاخذه و پیگرد قرار میآن تعرضی نسبت به

 اند.اند. به همین روی، ایشان حرمتی برای خود نزد مسلمانان قائل نشدهآمیز را در اولویت قرار دادهجویانه و نه مسالمتستیزه

های مختلف اقتصادی ) از قبیل حق داشن شغل و فعالیّت اقتصادی، و اساسی غیر مسلمان را در حوزه در احکام اسالمی حقوق اولیه

مالکیت(، فرهنگی )از جمله حقّ اجرای شعائر مذهبی( و غیره نسبت به ایشان به رسمیّت شناخته است. در مجموعه احکام مدنی اسالم احترام 

خورد؛ هایی میان مسلمانان و غیر مسلمانان به چشم میه است. با این حال، در مبحث ارث تفاوتبه حقوق غیر مسلمانان مورد تأکید قرار گرفت

بری کند تا از مسلمان ارث ببرد. در صورتی که عکس این قضیه صادق است. مسئله عدم ارثترتیب، غیر مسلمان این امکان را پیدا نمیبدین

رسد، مبنای آن نیز مطابق با گفته شیخ صدوق، نوعی عقوبت ایشان به خاطر نظر می خاستگاه فقهی دارد که بهغیر مسلمان از مسلمان 

 نبودنشان باشد.مسلمان

ای از کیفرهای حدی از مسلمانان متمایز است. در خصوص زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، لواط و وضع غیر مسلمانان در مورد پاره 

شود که در مورد زنا و لواط ، رویکرد تشدیدی و در هایی دیده میر غیر مسلمان تفاوتتفخیذ غیر مسلمان، قذف غیر مسلمان، شرب مسک

 قبال شرب مسکر رویکرد تخفیف مجازات مدنظر قرار گرفته است. 

هایی که نسبت به مسلمانان و غیر مسلمانان در مورد تعدادی از جرایم به شرح یادشده وجود دارد باید ای از تفاوتدر خصوص پاره

که از حقوقی برخوردارند نمایند و مطابق با عقد ذمه عالوه بر آنذکر گردید، غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیّت در جامعه اسالمی سکونت میمت

که نسبت به محرمات اسالم احترام گذارن و بنابراین به طور نمونه، از شرب مسکر آن گیرند از جمله آنسری تعهداتی را نیز به عهده مییک

بینی حد کیفر اعدام در مورد اعمال غیر مسلمانان در زنا، لواط و تفخیذ م به طور علنی در جامعه خودداری نمایند. بازدارندگی از طریق پیشه

د شود تا پیشگیری عام از رفتارهای مزبور در نزراند نیز راهکاری است به نوعی باعث میکه بنیان خانواده را در جامعه اسالمی به حاشیه می

جا تمایز به نفع جامعه اسالمی از طریق توسل به ساز و کار پیشگیری از جرم مدنظر قرار گرفته اقلیّت غیر مسلمان شکل بگیرد. بنابراین در این

 است. 

در خصوص کیفر قصاص نیز حائز اهمیّت است که بیان گردد جنایت عمدی بر افراد ذمی، مستأمن و معاهد توسط بقیه غیر مسلمانان 

 تفاوتی لحاظ نشده است.  مستأمن و معاهد ،یافراد ذمجب قصاص تلقی شده است. در این خصوص، میان مسلمانان و مو
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