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 چکیده
 نیو تتدو یاستت  پتا از انقلتاس استلام رمسلمانانیما موضوع حقوق غ یاز مسائل مهم در جامعه یکی     

و به انحاء مختلف محل بحت  و  افتی یشتریب تیموضوع اهم نیاسلام، ا میبر تعال یمبتن دیجد یقانون اساس

 نیتپاسخ بته ا یدر پ یاخانهبر منابع معتبر کتاب هیکو با ت یلیتحل یفیپژوهش با روش توص نیتامل واقع شد  ا

 ریبا توجته بته ستا زیاست و ن شانیاصل با ا نیترکه مرتبط یپرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساس

 تیمشتروع ینتید یبرخوردارنتد و کتدام مبتان یقتانون اساستی، غیتر اهتل کتتاس از چته حقتوق یاصول کل

مندرج در  یاز حقوق شهروند شانیآن است که ا قیتحق هی  فرضکندیم قیحقوق را تصد نیاز ا یبرخودار

هستتند  از  شتانیبتا ا یمندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامفصل سوم بهره

مگر آن که خلافش ثابت شود و با  زیمباح بودن هر چ هیاصل اول ینظرات فقها، به مقتضا نییبا تب گرید یسو

 فیانسان در کنار اصل تأل یاسلام به کرامت ذات تیاهم زیرابطه و ن نیدر ا نیمو سنت معصو اتیبه آ تیناع

در  یکه با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنته و فستاد نکننتد از حقتوق انستان یاهل کتاس تا زمان ریقلوس، غ

  شوندیمند مبهره یجامعه اسلام

  ینید یاهل کتاس، مبان ریغ ،یقانون اساس ،یق شهروندحقو ،یحقوق انسان  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 قانون اساسی 0تشکیل جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام دینی که مطابق اصل از پا      

و ابهامات  هاچالشبنا است تمام قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد،  آن

 دارعهدهاز سوی دیگر فقه   دیآیمبتلا پیش مختلفی در برخورد با مسائل روز و مورد ا

 در که قانون اساسی استتبیین موازین اسلامی و استنباط آن از طریق منابع خاص خود 

بر اساس کتاس و سنت معصومین به  طیالشراجامعتحت عنوان اجتهاد مستمر فقهای  0اصل 

 هاتیاقلحقوق  یمسئلهیکی از مواردی که محل بح  و مناقشه است   آن پرداخته است

دارای حقوق خاصی هستند که تا حدی  قوانیندینی در فقه و به تبع آن  یهاتیاقل  است

 بح  و مداقه صورت گرفته وکمتر به  ینیردیغ یهاتیاقلدر مورد بدان پرداخته شده، اما 

  دارای ابهامات زیادی است

یر اهل کتاس، اصل اصل قانون اساسی به موضوع جایگاه حقوقی غ نیترمرتبط     

تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با  ینحوهچهاردهم است که 

و از  کنندیماین افراد در کشورمان زندگی   است کردهاین دسته از غیرمسلمانان ترسیم 

ای خلاف ادیانِ به رسمیت شوند و اگرچه عقیدهاتباع جمهوری اسلامی ایران محسوس می

مطابق اصل چهارده قانون ، اما دارندته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخ

رسد دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک انسان، حقوقی دارند که به نظر میاساسی 

  و مسلمانان موظف به رعایت آن هستند

تنها از  اسلامی نه البته در عبارات برخی از فقها این دسته از غیرمسلمانان در جامعه     

باید  که با اعلام جنگ مسلمین مواجه نشوند اند، بلکه برای آنمحروم هاحقاز بسیاری 

ندارند و صرفاً امکان جهاد و قتال با غیر  ای دیگر از فقها چنین اعتقادیمسلمان شوند  عده
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کند را م مییا علیه مسلمانان توطئه و اقدا زدیخیبرماهل کتابی که به جنگ با مسلمانان 

اهل کتاس در  ریغ بنابراین این در پی تحلیل و پاسخ به این سوال است که کنند؛یمتأیید 

ی دینی دارند  پشتوانهچه حقوق  نیو ا برخوردارند یاز چه حقوق رانیا ینظام حقوق

 چراکه د،اهمیت بالایی دار بارهنیدرا گذارقانونپرداختن علمی به این مسئله و یافتن نظر 

 از بسیاری از مناقشات جلوگیری کند  تواندیم

ی دینی است و به طور کلی هاتیاقلادبیات حقوقی در این حوزه بیشتر ناظر به حقوق      

 یانهیشیپ یپراکنده در مورد اصل چهارده قانون اساس حاتیتوض یاز برخ ریغ نهیزم نیا در

 تیتحت عنوان وضع یاصلان وزریو ف یمحمد ریم یمصطف یمقاله آقابه غیر از  نشد افتی

 بایبه صورت مفصل و تقر ی کهاهل کتاس از منظر اصل چهاردهم قانون اساس ریغ یحقوق

و نیز مقاله جایگاه حقوقی عیر اهل  مسئله همت گمارده، نیا یحقوق حیبه تشر یجامع

پرداخته شده و به  اناما آنچه کمتر بد کتاس از منظر قرآن کریم از همین نویسندگان 

نوشتار به  نیآنچه در ا  موضوع است نیا یابعاد فقه ،گردیده انیصورت مختصر و گذرا ب

در این  خواهد بود  ی و مبانی دینی آن،از جوانب فقه یترمفصل یبررس میپردازیمآن 

و  هاییدارا ،بر اماکن دی)با تأکی در قانون اساس هاتیاقلحقوق به مقاله  توانیمرابطه نیز 

پروین و سیما سپهری فرد اشاره کرد که علاوه بر نکات  راللهیخاز دکتر  (یاسیحقوق س

 ی دینی است هاتیاقلفوق بیشتر ناظر بر 

تبیین  رمسلمانانیغ  در بخش اول مراد از گرددیمدر ادامه طی سه بخش مطالب ارائه      

و بخش  زدپردایمو بخش دوم به جایگاه و حقوق غیر اهل کتاس در قانون اساسی  شودیم

  کندیمسوم مبانی دینی آن را بررسی 
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 ر فقه اسلامید غیرمسلماناناهل کتاب و اقسام  غیر. مراد از 0

ر اشاره کرد  د رمسلمانیغی انواع بنددستهپیش از طرح بح  در این زمینه لازم است به      

 :اندشدهمیذیل تقس یهافقه اسلامی غیرمسلمانان به گروه

 و یهود قبیل از ،باشندی: آن گروه از غیرمسلمانانی که پیرو ادیان آسمانی مالف  ذمّی     

 برخی موجب به و است اختلاف فقها بین آن، عدم و مجوس دین بودن الهی در  نصارا

اگر اهل کتاس  (002، 01: ج 1630نجفی،   )شوندیم محسوس کتاساز اهل  آنان روایات،

تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و جزء متحدان امت بخواهند، بر دینشان باقی بمانند و 

امضا نمایند و به شرایط آن، مانند « ذمّه»مسلمان باشند، باید با حکومت اسلامی، قرارداد 

پرداخت جزیه، پایبند بمانند  بعد از انعقاد قرارداد ذمّه، کافر ذمّی از شهروندان کشور 

 ان دارای حقوق است اسلامی به شمار رفته و همچون یک شهروند مسلم

که در داخل کشور خودشان زندگی  شودیس  معاهد: معاهد به غیرمسلمانانی گفته م     

و با دولت اسلامی پیمان عدم تعرّض و قرارداد ترک جنگ و دشمنی را امضا  کنندیم

که جان، مال، ناموس و سرزمین آنان حرمت و  شودیاند  امضای قرارداد سبب مکرده

 اهل غیر کفار با آیا که است مطرح بح  این سّنى و شیعه فقهاى بین در  دا کندمصونیت پی

 اصولًا نه؟ یا نمود منعقد آن بدون یا جزیه قبول با قتال ترک و صلح قرارداد توانمى کتاس

 حاکمیت به موکول -کتاساهل  ریغ یا و کتاساهل چه -کفار با صلح جواز تشخیص

 (20: 1000  )منتظری، ستا المسلمینامام یعنى اسلامى

 مصداق نیستند جنگ حال در ما با و دارند سیاسى روابط ما با که امروز دول از بسیارى     

 زیچهمه نشوند محاربه وارد مسلمین با انحا از نحوى به که مادام و شوندمى محسوس آن

 قوانین و سىسیا روابط طریق از که یتعهدات طبق زیرا است، محترم مالشان و جان وها آن
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ه ک داشت توجّه باید ضمن در  هستند معاهد در داخل داریم آنان با یالمللنیب شده پذیرفته

 و کتاس اهل شامل و ندارد محدودى زمان اندگفته بعضى آنچه خلاف بر معاهد رمسلمانیغ

 (602: 1001، مکارم شیرازى)  شودمى نیز کتاس اهل غیر

که برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام و عقاید اسلامی، یا  است یرمسلمانیج  مستأمن: غ     

صحیح دیگر، از ملت و یا دولت اسلامی خواستار امان و پناهندگی و ورود  یهازهیبه انگ

 در نظام حقوقی اسلام، برای هر یک از سه گروه ذکر شده به کشور اسلامی شده است 

ه است و مانند شهروند مسلمان )ذمّی، معاهد و مستأمن( حقوق و تکالیفی مشخص شد

  باشندیم حقوق دارای

د  حربی: حربی، کافری است که تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نیامده است       

حرمت و مصونیتی ندارد و  گونهچیازاین رو، از نظر اسلام، جان، مال و ناموس وی ه

اتمام حجت، با او وارد جنگ پا از دعوت و دادن آگاهی لازم و  توانندیمسلمانان م

یا توطئه علیه مسلمانان باشد یا نباشد؛ به شرط این که اعلام  شوند، خواه او در حال جنگ و

نکرده باشد  طبق نظر مشهور فقها، کفار حربی  ییجوزهیو عدم مداخله و ست یطرفیب

 حقوقی مشخص و تعریف شده در فقه ندارند 

با مشرکین  تالعلت جهاد و ق س جهاد مطرح شده که آیادر کتب فقهی این بح  ذیل با     

    از مذاهب اربعه اهل سنت، و نقض عهد و محاربه و فسادبه خاطر کفر است یا  صرف

، نه مطلق کفر؛ اما دانندیرا محاربه و فساد کفار م آن علت هایو مالک های، حنبلهایحنف

از فقه شیعه نیز تقریبا به دست   است دجها، علت فر به خودی به خودی، معتقدند کهایشافع

تا محاربه و فتنه و  دانندیکه کسانی که قائل به جهاد ابتدایی هستند، علت قتال را کفر م دیآیم

دیگر از فقها چنین اعتقادی ندارند و صرفاً  یاعده، تقریرات درس خارج( 1603کعبی،  )فساد
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یا علیه مسلمانان توطئه و  زدیخیبا مسلمانان برم امکان جهاد و قتال با غیر اهل کتابی که به جنگ

 (160: 1600، )جوادی آملی کنندیرا تأیید م کندیاقدام م

نبوی و  می از جمله آیات قرآن کریم، سیره و سنتلامطابق مبانی متعدد فقهی و ک     

می لاحکومت اس تألیف قلوس، یاحسان و قاعده یعلوی و قواعد فقه سیاسی همانند قاعده

می رفتار کرده و لاعدل اس ق حسنه و قسط ولابر مبنای اخ طرفیبا غیرمسلمانان ب تواندیم

قانون اساسی ناشی از  10اصل  ها را رعایت کند  شایان ذکر است که الزامحقوق انسانی آن

م وضع لانظام برآمده از شریعت اس می است که در قانون اساسیلای حاکم اسلایحکم و

 (61 :1602ی، کعب  )رسیده است هیفقین نیز به تأیید ولشده و پا از آ

در قانون اساسی کشورمان، به طور صریح، نامی از غیرمسلمانان غیر اهل کتاس آورده      

نشده و صرفاً در برخی از اصول به غیرمسلمانانِ کتابی اشاره کرده است  فقط در اصل 

 پرداخته است  کتاس و غیر اهل کتاس( اعم از اهل)شکل عام  به چهاردهم به غیرمسلمانان

 مسلمانان یمی ایران و همهلاقانون اساسی، دولت جمهوری اس 10بر اساس اصل      

  اندرمسلمانیغ می و حقوق انسانی افرادلاق حسنه، قسط و عدل اسلاموظف به رعایت اخ

گذار انونگفت که ق باید «افراد غیرمسلمان»بر این اساس اولا در خصوص مفهوم عبارت 

فقهی، غیرمسلمانان را ی هامرسوم کتاس یبندمیف تقسلابر خ ،10و  10اساسی در اصول 

طور کلی    بهکندیتقسیم م اهل کتاس ریو غ( 10موضوع اصل )اهل کتاس  یبه دو دسته

از ادیان و فرستادگان الهی  کیچیکه به ه شودیق ملااهل کتاس به غیرمسلمانانی اط ریغ

خورشید، ماه، ستاره، بت و    را  ند و معبودهایی غیر از خداوند متعال همانندایمان ندار

در واقع از مفهوم مخالف تعریف و تقسیم فقها چنین امری قابل برداشت   کنندیعبادت م

 (03، 01: ج 1630نجفی، )است  
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و  (10موضوع صدر اصل ) طرفیغیرمسلمانان بی اهل کتاس نیز به دو دسته ریغ     

یا  یحرب ریاهل کتاسِ غ ری  غشوندیتقسیم م (10اصل  موضوع ذیل)یرمسلمانان حربی غ

از غیرمسلمانانی هستند که نه جز کفار ذمی و معاهد  ، آن گروهطرفیغیرمسلمانان ب

 یها  آنان با وجود اعتقاد نداشتن به آموزهندیآیشمار م به و نه حربی شوندیمحسوس م

، نسبت (همانند مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان)اهل کتاس  یزمره می و قرار نگرفتن درلااس

و کفار حربی آن دسته از غیرمسلمانانی هستند  برندیسر م کامل به یطرفیب به مسلمانان در

 .اندینبرد، توطئه و ستیز با حکومت اسلام که در حال

که برخی از  ددهیمروری بر مشروح مذاکرات مجلا خبرگان قانون اساسی نشان م     

نمایندگان این مجلا معتقد بودند این اصل بیشتر برای تأمین حقوق انسانی آن دسته از 

غیرمسلمانانی به تصویب رسیده است که دینشان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته 

( در 1126: 1630،یقانون اساس یینها یصورت مشروح مذاکرات مجلا بررس  )نشده است

 ر بخش تقسیم انواع غیر مسلمانان دید کامل تری از غیر اهل کتاس ترسیم خواهد شد ادامه و د

 

 . غیر اهل کتاب و حقوق اساسی0

غیر اهل کتاس به عنوان یک اقلیت از حقوقی برخوردارند که در قوانین اساسی کشورها      

مهوری مطرح شده است از این رو بخشی از آن به صورت کلی و بعد در قانون اساسی ج

 اسلامی ایران بیان می شود  

 ی فردیهایآزاد. حقوق انسانی و 0-0

همچون  مسائلقضایای دنیای کنونی است که بر بسیاری از  نیترمهمحقوق بشر از      

قرار گرفته است  چنانچه  کشورهاو اکنون جزء قوانین اکثر  گذاشته ریتأث هادولتحاکمیت 
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لزم به پذیرش و به رسمیت شناختن این حقوق در حقوق را م کشورهای، المللنیبقوانین 

ی که حتی در مواردی منجر به پیگیری قضایی و مجازات اگونهبهداخلی خود نموده است  

 (100: 1621   )پروین،شده است کشورهاناقضین این حقوق، در محاکم داخلی 

 یجهان یهاهیو اعلام یلالملنیکه در منابع ب یعموم یهایو آزاد یحقوق فرد نیترمهم     

عملکرد  یآزاد (صورت است: الف نیاز کشورها مطرح شده بد یاریبس یاساس نیو قوان

 یهادر قبال بازداشت تیامن ،تن یو آزاد اتیبه حق ح شودیم میکه خود تقس یفرد

و  لیبودن محاکمات و حضور وک یعلن، جازاتبودن جرم و م یاصل قانون ه وخودسران

مسکن افراد از  تیو مصونآن و نقل و  یمحل مسکون نشیحق گزو  یآزاد، منصفه ئتیه

 (بازگشت به کشور س ایوآمد و خروج رفت یآزاد، کاتباتی مریتعرض ناپذ، تعرض

 یآزاد ،وپرورشآموزش یآزاد ،انیب یآزاد، نییو آ دهیعق یاز جمله آزاد شهیاند یآزاد

و  یتجمعات موقت یاز جمله آزاد ییگردهما یآزاد (ج  شینما یاخبار و اطلاعات آزاد

، تیاز جمله مالک یو اجتماع یاقتصاد یهایآزاد (د ی وندیسازمان پ یآزاد، هاییمایراهپ

: 1603یی )قاضی،کایسند یکار و انتخاس شغل آزاد یآزادی، و صنعت یبازرگان یآزاد

هیچ گونه  یب اندتویدارد: هر کا ممی انیحقوق بشر ب یجهان هیاعلام 0ماده ( در واقع 100

یا هر عقیده دیگر، و  یبه ویژه از حی  نژاد، رنگ، جنا، زبان، دین، عقیده سیاس ،یتمایز

ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه  ،ییا اجتماع یهمچنین منشا مل

 بهره مند گردد  یهذکرشده در این اعلام یهایآزاد

ذکر شده اند عبارت اند از: حق  یالملل نیند بس نیکه در ا ییها یو آزاد حقوق     

)ماده  در برابر قانون یتساو( 2)ماده منع شکنجه (6)ماده ی شخص تیامن ،یآزاد ،یزندگ

بودن جرم و مجازات،  یبرائت، قانون اصل( 0)ماده خودسرانه دیتبع ایحبا  ف،ی( منع توق1
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و حق بر رفت و  یآزاد( 10)ماده یخصوص میبه حر احترام (11)ماده  عطف بماسبق نشدن

( 02اجتماعات)ماده  لیتشک یآزاد (10و  12)مواد  دهیو عق شهیاند ی( آزاد16آمد)ماده 

 لیحق تشک بخش، تیمزد منصفانه و رضا ،یدر مقابل کار مساو یکار، مزد مساو یآزاد

در مقطع  گانیاز آموزش و پرورش را یبهره مند حق( 06ها )ماده  هیدر اتحاد تیعضو ای

  (03)ماده هیو پا ییبتداا

 رانیا یقانون اساس. 0-0

را به رسمیت شناخته  هایآزادای بسیاری از این قانون اساسی ایران به شکل مترقیانه     

 عدم عمومی، مصالح عمومی، نظم است و البته عموما به قیودی همچون موازین اسلام،

: شماردیبرمرا  حقوقاز این سی برخی اصل دوم قانون اسا  اندشدهمقید     اضرار به غیر و 

سیاسی و اجتماعی در حدود قانون مذکر در بند هفت، حق  یهایحق برخورداری از آزاد

وپرورش رایگان به همه در بند سوم، حق مشارکت عامه مردم در برخورداری از آموزش

از  و فرهنگی در بند هشت، حق برخورداری ی، اجتماعیتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصاد

حقوق  نیبند نه تأم ،مادی و معنوی یهانهیتبعیض در تمام زمو امکانات عادلانه و بدون 

جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر همه

 (610 :0، ج 1623)هاشمی،  قانون در بند چهارده

فراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت همه ا: کندم بیان میتهمچنین اصل بیس     

قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت 

هر کا حق : حق انتخاس شغل مذکور در اصل بیست و هشتم  موازین اسلام برخوردارند

قوق دیگران نیست دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و ح
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دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد   برگزیند

  امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

، حق داشتن مسکن متناسب با ونهستیاجتماعی مذکور در اصل ب نیحق برخورداری از تأم     

ی و یکم، حق دادخواهی در اصل سی و چهارم، حق مالکیت و احترام اموال هر فرد در اصل س

سالم در اصل پنجاهم،  ستیزطیحق برخورداری از محت، وشش و هفسایرین در اصل چهل

تشکیل اجتماعات و : حق تشکیل اجتماعات و اعتراض به موجب اصل بیست و هفتم

حق   به مبانی اسلام نباشد آزاد است، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل هاییمایپراه

سیاسی و  یها، انجمنهاتیاحزاس، جمع: مشارکت در تحزس و تشکل در اصل بیست و ششم

دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول  یهاتیاسلامی یا اقل یهاصنفی و انجمن

 کاچیه  قض نکننداستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را ن

  ها مجبور ساختها منع کرد یا به شرکت در یکی از آناز شرکت در آن توانیرا نم

لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَْم »به حکم آیه شریفه : »بیان کردهقانون اساسی  10اصل      

وهْم و ُتقْسِطُوا إِلَیهْم إِنَّ اللَّه یحِبُّ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّیِن و لَْم یخِْرُجوکم مِّن دِیارِکمْ أَن َتبَرُّ

دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد  (2: 32ممتحنه )« الْمُقْسِطِینَ

با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را  رمسلمانیغ

که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران این اصل در حق کسانی اعتبار دارد   رعایت کنند

تا زمانی که بر علیه جمهوری اسلامی توطئه و اقدام  رمسلمانانیغ«  توطئه و اقدام نکنند

که راجع به حقوق  10و  16در کنار اصل  10اصل   نکنند از حقوق انسانی برخوردار هستند

سی بیان شده و نشان از است، در قسمت کلیات قانون اسا هاتیسایر مذاهب اسلامی و اقل

  اهتمام قانون اساسی به این مباح  دارد
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ین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و د»: کندبیان می 10اصل      

این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، 

و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،  شندبایحنبلی و زیدی دارای احترام کامل م

طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طلاق، ارث و 

که پیروان هر  یاها رسمیت دارند و در هر منطقهوصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه

ر حدود اختیارات شوراها بر طبق یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی د

سایر مذاهب اسلامی از  پا «آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب 

احترام کامل برخوردارند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در تعلیم و تربیت و احوال 

  کنندشخصیه مطابق احکام خود عمل می

دینی شناخته  یهاتین زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلایرانیا»: کندبیان می 16اصل      

که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و  شوندیم

دینی هم در انجام مراسم دینی و  یهاتیاقل  «کنندیتعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل م

  کنندمیتعلیم و تربیت و احوال شخصیه مطابق آیین خود عمل 

در  16در مورد سایر مذاهب اسلامی و اصل  10اصل  شودیطور که مشاهده مهمان     

که  کندیاعم از دو اصل قبلی است و به طور عام بیان م 10دینی و اصل  یهاتیمورد اقل

دینی با  یهاتیبه اقل 10از حقوق انسانی برخوردار هستند لذا اختصاص اصل  رمسلمانانیغ

  خواهد بود موردیچراکه تکرار ب رسداصل قبلی صحیح به نظر نمی توجه به دو

  شودتر میهمچنین با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز این معنا واضح     

منتظری در جلسه شصت و پنجم صورت مشروح مذاکرات مجلا بررسی نهایی  اللهتیآ

دینی شناخته شده که در  یهاتیوق اقلقانون اساسی به عنوان رئیا جلسه پا از بیان حق
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شنوند به همه برادران و خواهرانی که صدای مرا می: »داردیاصل سیزدهم بیان شده، ابراز م

 یهاتیکه موازین اسلام و دستورات اسلام را نسبت به همه به خصوص به اقل کنمیتوصیه م

سبت به هر انسانی در شناخته شده کلیمی و مسیحی و زرتشتی رعایت کنند اصلا باید ن

گر نباشد مخصوصا که هم میهن ما هم باشد موازین اسلامی رعایت بشود صورتی که توطئه

دهند که نسبت به نویسند دستور میکه به مالک اشتر می یادر نامه السلامهیحضرت علی عل

 (فی الخلقاما اخ لک فی الدین او نظیر لک ) ها با مهربانی رفتار کن برای اینکههمه انسان

یا برادر دینی توسط یا اگر برادر دینی تو نیست و مسلمان نیست نظیر تو است در خلقت در 

البلاغه آمده است در وقتی که لشکر معاویه حمله کرد به شهر انبار و غارت کردند و نهج

به من خبر رسیده است که  دیفرمایالبلاغه دارد که حضرت مرا کشتند در نهج یایک عده

که در پناه اسلام بودند حالا یا  ییهاش معاویه حمله کرده و از پای دختران مسلمان و آنارت

اگر انسان بمیرد بهتر  دیفرمایها خلخال کشیدند ممسیحی بودند یا یهودی بودند از پای آن

است و به جا است تا نبیند این ظلم را که نسبت به حقوق کسانی که مسلمان هستند و یا در 

)صورت مشروح مذاکرات مجلا  « شود لامی و در پناه اسلام هستند تعقیبکشور اس

 (1121 :6جلد  ،1630 ،یقانون اساس یینها یبررس

قانون اساسی اختلافی به وجود آمد  16در بررسی اصل  کهنیکه وجود دارد ا یانکته     

جام تحقیقات تصمیم نهایتًا با ان  شوند یا نهدینی محسوس می یهاتیکه آیا صابئین جزء اقل

های دینی نیستند، اما برای اینکه ایشان هم از حقوق خود بر این شد که ایشان جزء اقلیت

  ناظر بدین گروه است 10بیاوریم و لذا اصل  10ها را ذیل اصل برخوردار باشند آن

طور که اشاره کردند در همان: »کندطاهری اصفهانی در جواس ایشان بیان می اللهتیآ

قعی که صابئین مراجعه کرده بودند و تقاضایی داشتند این اصل تنظیم شد اصل از لحاظ مو



 66/   و همکاران خیرالله پروین؛ ... به یبا نگاه یاسلام یجمهور یاهل کتاب در قانون اساس ریغ گاهیجا 

ها عموم خصوص من وجه است نظر به خصوص و غیر اقلیت هارمسلمانیصابئین و غ

 هارمسلمانیها هم نیست این تز اسلام است در رابطه با غن ندارد و اصلا ناظر به اقلیتبئیصا

معین کند که ما بر طبق این آیه شریفه با  خواهدیرا م چه باطل چه خارج اسلام

که با ما سر جنگ ندارند سر جنگ نداریم و این اصلا ربطی ندارد با بح   ییهارمسلمانیغ

ها سر ها با عدل و قسط رفتار کنیم علاوه بر اینکه ما با آنو ما باید با آن هاتیمربوط به اقل

جلد   1630 ،یقانون اساس یینها یمجلا بررسصورت مشروح مذاکرات  «)جنگ نداریم

شود که آیه در مقام نیز با استناد به آیه شریفه مطلب فهمیده می 10در خود اصل  (1121، 6

و کفار غیر حربی است که در صورتی که بر علیه مسلمانان اقدام و  رمسلمانانیبیان حقوق غ

  امان خواهند بود توطئه نکنند و جنگلی با مسلمانان به راه نیندازند در

 اخلاق حسنه. 0-0-0

در تعریف اخلاق حسنه گفته شده که مقصود از آن، قواعدی است که رعایت آن در      

ها نیکو تلقی زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع، لازم شمرده یا عمل به آن

 (02: 1621جعفری لنگرودی، )  فاقد ضمانت اجرا است ؛ لکن وقتی این قواعد،شودیم

تفسیر  گونهنیا توانیبا تعریف فوق، این قسمت از اصل چهاردهم قانون اساسی را م     

کرد که مسلمانان و دولت جمهوری اسلامی ایران باید در قبال آن دسته از غیرمسلمانانی 

، رفتاری پیشه کند که اکثریت کنندیکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نم

اجتماع آن را لازم و عدم اجرای آن را قبیح تلقی کنند  البته واضح است که با توجه افراد 

به توضیحات قبلی، این رفتارها باید از چارچوس قواعد شرعی خارج نشود؛ برای مثال 

غیرمسلمان بر مسلمان و خدشه  یبرخورد با اخلاق حسنه خود خلاف امتنان یا موجب سلطه

 .ه باع  ایجاد احترام و ترویج مکتب نامشروع آنان نشودبه سیادت اسلام و یا آنک
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 قسط و عدل اسلامی .0-0-0

 حقیاعطاء کل ذو به معنای و عدالت مترادف هستند  قسط یهابسیاری معتقدند واژه     

اند: عدالت آن را به این شکل تعریف نمودهیعنی من حقه و وضعه فی موضع الذی ینبغی له 

حقی را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار این است که هر صاحب 

گذار اساسی از این جمله مقصود قانون رسدیبه نظر م( 003: 12، ج 1620مطهری، دهی  )

اند نسبت به افراد غیرمسلمان با قسط و که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف

ض به جان، مال و آبروی افراد کلیه عدل اسلامی عمل کنند آن است که باید از تعر

خودداری  کنندیغیرمسلمانی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نم

شود و اگر آنان مرتکب تخلف یا جرمی شدند با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات آنان 

این دسته از وفاداری، لیاقت، نیازهای اساسی و توان  را مجازات کند  همچنین به میزان

غیرمسلمانان، آنان محق یا مکلف خواهند بود  پرواضح است که عدم تدین به دین و 

مذهب رسمی کشور در ارزیابی وفاداری و لیاقت آنان مؤثر خواهد بود  بنابراین هر 

از تمام حقوق انسانی  دولت اسلامی یهیشهروندی حتی غیرمسلمانِ غیر اهل کتاس در سا

مردم ایران از هر قوم و »: کندیقانون اساسی بیان م 10همچنین اصل   دبرخوردار خواهد بو

سبب امتیاز  هانیقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند ا

 دیآیاز کنار هم گذاشتن مجموع این اصول و بررسی سایر قرائن به نظر م « نخواهد بود

های دینی و غیردینی و اعم از اقلیت هاتیزیادی به اقل که قانون اساسی ایران توجه

  داشته و بر حفظ و رعایت حقوق ایشان اهتمام ورزیده است رمسلمانانیغ
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 حقوق غیر اهل کتاب . مبانی دینی7

کتاس و اقسام غیرمسلمانان و تبیین ادبیات حقوقی اهلپا از روشن شدن مراد از غیر     

 گردد مه مبانی دینی دال بر این حقوق تبیین میمربوط به ایشان، در ادا

 . دلائل مثبت حقوق غیر اهل کتاب0-7

اولیه در این رابطه و در بسیاری از موارد اصل اباحه است بنابراین باید دید دلیلی بر  اصل     

ممنوعیت رابطه با غیر اهل کتاس و یا به رسمیت نشناختن حقوق ایشان در ادله دینی 

 رمسلمانانیدر نظام اسلامی داشتن روابط با غ ت تا این اصل مخدوش گردد یا نه یاف توانیم

و این روابط نیز به دلیل داشتن کرامت انسانی، نیکو و توأم با احترام است   مشروع است

 یزیآمکافرانی که درصدد آشوس و خونریزی و تجاوز نباشند و بخواهند زندگی مسالمت

که با  کندیها سر جنگ ندارد، بلکه به مسلمانان سفارش مبا آن داشته باشند، اسلام نه تنها

  گرددیم  در ادامه ادله مثبت این معنا تشریح آنان به نیکی رفتار کنند

 اتیآ. 0-0-7

 10سوره ممتحنه است که در اصل  2ی هیآآیات در این زمینه،  نیترحیصریکی از      

 ت قانون اساسی ایران چنانکه گذشت، آمده اس

دِیَارُِکمْ أَْن َتبَرُّوهُْم  لَا یَنَْهاکُْم اللُه َعنْ الَّذِیَن لَْم یُقَاتِلُوکُْم فِی الدِّیِن وَلَمْ ُیخْرِجُوُکمْ مِنْ 

خداوند شما را از کسانی که با  (.2: 32)ممتحنه  وَتُقْسِطُوا إَِلیِْهمْ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ؛

اند، نهی تان آواره نکردهاند و شما را از خانه و کاشانهشما در کار دین کارزار نکرده

خداوند  گمانی؛ از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید  بکندینم

 دادگران را دوست دارد 
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مدلج نازل شد  ی[ خزاعه و بنیی ]قبیلهدرباره که کندیمدر شان نزول آیه بیان  عبّاسابن     

با رسول خدا )صلی الله علیه و آله( مصالحه کرده بودند که با او نجنگند و علیه او کسی ایشان 

ی مشرکان به عبّاس )رحمة الله علیه( مسلمانان قبل از اینکه جنگ با همهرا یاری نکنند  ابن

مبر )صلی الله علیه و آله( در مورد نیکی به خویشاوندان مشرک ها دستور داده شود از پیاآن

 (103، 13ج ، 1600 )برازش، خود مشورت و طلب تکلیف کردند و این آیه نازل شد 

در این آیه، افزون بر پذیرش اصل برقراری روابط، روش معاشرت نیز بازگو شده است      

کافرانی که زورگو نیستند، رفتار کنند  با  و از مسلمانان خواسته شده که با نیکی و عدالت با

توجه به شأن نزول آیه مذکور و آیات پیشین و قرائن موجود در خود آیه، این آیه ناظر به 

، این است که شودیاز آیه فوق گرفته مه ک یاجهیپرستان است  از این رو، نتمشرکان و بت

ری روابط نیکو باشد، پا درباره پرستان برقراحکم الهی درباره مشرکان و بت کهیهنگام

  ثابت است یاولقیطراهل کتاس و پیروان ادیان الهی به

اند که در اند، گروهى درصدد دشمنى و توطئه علیه مسلمانانکافران دو دستهدر واقع      

کنید، از آنان برائت : چرا شما با آنان اظهار دوستى مىه شدفرموداین سوره آیات قبل 

دا براى شما کافى است  امّا یک دسته از کفّار، علیه شما اقدامى نکرده و در بجوئید که خ

فرماید: با آنان به نیکى رفتار کنید و برقرارى رابطه صدد توطئه علیه شما نیستند، این آیه مى

سیاست خارجى اسلام بر همچنین باید توجه داشت که به طور کلی  با آنان منعى ندارد 

 مهلت ،عدالت ی همچون نیکی،ران است و این امر از طرقاساس جذس و جلب دیگ

 0 زیر قابل دستیابى استپیشنهاد صلح و     قبول تحقیق،

                                                           
« تُقْسُِطوا إِلَْیهِمْ»عدالت  س(  با آنان نیکى کنید « تَبَرُّوهُمْ»نیکى  وبی این امر را تبیین می کند: الف(   آیات ذیل به خ1

وَ إِنْ أََحدٌ مِنَ الْمُشْرِکِیَن اسْتَجاَرکَ َفأَجِرْهُ حََتّى یَسْمَعَ »مهلت تحقیق  ج(  نسبت به آنان قسط و عدالت داشته باشند 
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بر اساس این آیه، کفّار غیر حربى که بناى جنگ با مسلمانان را ندارند و در حکومت      

حساس ولا بنابراین آیه اکنند، از حقوق و عدالت اجتماعى برخوردارند؛ اسلامى زندگى مى

اسلام دین نیکى و عدالت است، حّتى دوما  0،آزار از کفّار آزار رسان جداستکفّار بى

و  222 :1626،قرائتی) 7 ها را بالا بردبا اعلام محبت الهى، انگیزه سوما باید و 0نسبت به کفّار

دارد  نیکه دلالت بر جنگ با مشرک یاتیتوسط آ هیآ نینسخ ا یادعا( از سوی دیگر 223

است که با مسلمانان جنگ  نیمشرک اتیچراکه منظور از آن آ رسدیبه نظر نم حیصح

که به  یکافران ایهستند  نشانیاز د نیکه در صدد برگرداندن مؤمن ینیمنافق ای کنندیم

 (002 :13ج  ،1612 ب،ینبوده و آن را نقض کردند )ط بندیپا امبریمعاهدات خود با پ

 دیبکش دیافتیهر جا مشرکان را  دیفرمایسوره توبه که م 2 هیهمچون آ یاتیآ نیهمچن     

را مورد  شانیکه اهل جنگ و مقابله با مسلمانان هستند و همواره ا شودیم ینیشامل مشرک

اهل ذمه و اهل معاهده  رمسلمانانیسوره ممتحنه غ هیاند اما مورد آو آزار قرار داده تیاذ

است   یبح  نسخ منتف هیدو آ نیرد و محدوده دو اتوجه به اختلاف در مو اب نیاست بنابرا

 (000 :10ج  تا،یب ،یی)طباطبا

 

 

                                                                                                                                         
وَ إِنْ »قبول پیشنهاد صلح  د(  اگر یکى از آنان مهلت خواست، به او مهلت بدهید تا کلام خدا را بشنود  3 توبه« کَلامَ الَلّهِ

ه(  آمیز آغوش باز کردند، پیشنهاد صلح آنان را بپذیر اگر براى زندگى مسالمت« 31انفال« »جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَْح لَها

ردّ امانات آنان، وفا و(  سهمى از زکات براى ایجاد الفت با آنان مصرف شود  ،32توبه« مْوَ اْلمُؤَلَّفَِة ُقلُوُبهُ»کمک مالى  

 هاى آنان و نیکى به والدین آنان به عهد با آنان، محترم شمردن پیمان
     لَمْ ُیخْرِجُوکُمْ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ  1

 «أَنْ تَبَرُّوهُمْ َو تُقْسِطُوا إَِلیْهِمْ»  0

 «للََّه یُحِبُّ اْلمُقْسِطِینَإِنَّ ا»  6
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 است  نساء یمبارکهی سوره 02ی هیآی دیگر مورد بح  هیآ

 أَوْ ُکمْیُقَاتِلُو أَنْ صُدُورُهُمْ حَصَِرتْ جَاءُوکُمْ أَوْ مِیثَاقٌ وَبَیْنَُهمْ بَیْنَکُمْ قَوْمٍ إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَى

اعْتََزلُوکُمْ فََلمْ یُقَاتِلُوُکمْ وَأَلْقَوْا  فَإِنِ فَلَقَاتَلُوُکمْ عََلیُْکمْ لَسََلّطَهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ َقوْمَهُمْ  یُقَاتِلُوا

 إِلَیْکُُم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَُّه لَُکمْ عََلیِْهمْ سَِبیلًا

ما و ایشان پیمانی ]چون پیمان متارکه جنگ یا مگر آنان که به گروهی که میان ش     

از جنگیدن با شما یا قوم  شانیهانهیس کهیدیگر[ است بپیوندند، یا درحال یهامانیپ

قطعاً آنان را بر شما  خواستیخودشان به تنگ آمده باشد به نزد شما آیند؛ و اگر خدا م

  پا اگر از شما کناره دندیجنگی، در آن صورت به طور یقین با شما مکردیمسلط م

گرفتند و با شما به جنگ برنخاستند و پیشنهاد صلح و آشتی دادند، ]به آنان تعدّی نکنید 

  که[ خدا در این صورت برای تجاوز به آنان راهی برای شما قرار نداده است

از روایات مختلفى که در شأن نزول این آیه وارد شده و مفسران در تفاسیر گوناگون      

« اشجع»و « بنى ضمره»: دو قبیله در میان قبائل عرس به نام شودیاند، چنین استفاده مردهآو

با « اشجع»وجود داشتند که قبیله اوّل با مسلمانان پیمان ترک تعرض بسته بودند و طایفه 

 (102 ،1ج  :1020 تفسیر قمى،) بودند  مانیپنیز هم« بنى ضمره»

ها بیمناک بودند، لذا آن یشکنمانیو پ« بنى ضمره»ایفه بعضى از مسلمانان از قدرت ط     

ها حمله را آغاز به پیغمبر اکرم )صلى الله علیه وآله( پیشنهاد کردند: پیش از آن که آن

کَلاّ فَاِنَّهُمْ أَبَرُّ » )صلى الله علیه وآله( فرمود: غمبریها حمله ور شوند، پکنند مسلمانان به آن

؛ )نه هرگز چنین کارى نکنید؛ زیرا «یْنِ وَ أَوْصَلُُهمْ لِلْرَّحِمِ وَ أَوْفاهُْم بِالْعَهْدِالْعَرَسِ بِالْوالِدَ

ها در میان تمام طوائف عرس نسبت به پدر و مادر خود از همه نیکوکارترند و از همه آن

 پا از مدتى تر و به عهد و پیمان خود از همه پایبندترند(!نسبت به اقوام و بستگان مهربان
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که هفتصد نفر « مسعود بن رجیله»به سرکردگى « اشجع»مسلمانان با خبر شدند که طایفه 

ها فرستاد )صلى الله علیه وآله( نمایندگانى نزد آن امبریاند، پآمده« مدینه»بودند به نزدیکى 

قرار داد ترک مخاصمه با  میاها اظهار داشتند آمدهتا از هدف مسافرتشان مطلع گردد  آن

)صلى الله علیه وآله( چنین دید،  امبریهنگامى که پ )صلى الله علیه وآله( ببندیم  محمّد

ها تماس گرفت، ها بردند، سپا با آندستور داد مقدار زیادى خرما به عنوان هدیه براى آن

ها اظهار داشتند: ما نه توانائى مبارزه با دشمنان شما را داریم؛ چون عدد ما کم است و نه آن

با شما  میاتمایل به مبارزه با شما را؛ زیرا محل ما به شما نزدیک است، لذا آمدهقدرت و 

در این هنگام آیات فوق نازل شد و دستورهاى لازم در این  پیمان ترک تعرض ببندیم 

 (201 :1ج ، 1010/ حویزی،  126: 6ج ، 1012)طبرسی،  زمینه را به مسلمانان داد 

در و  «بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ»ى نظامى حّتى با کفّار، باید احترام گذاشت  هابه پیمانبنابراین آیه      

حَصِرَْت صُدُورُهُْم أَْن »د  شمتعّرض نباید کنند، طرفى مىها، به کسانى که اعلام بىجنگ

قیده نیست، بلکه اسلام براى سلطه و تحمیل عدر جهاد از سوی دیگر  «یُقاتُِلوکُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ 

اند شما تعرّض بر آنان براى دفع شرّ و موانع است  پا اکنون که آنان از شما دست برداشته

نکنید و اگر متعرّض شوید ممکن است خداوند به آنان نیرو دهد و شما را قلع و قمع نمایند  وَ َلْو 

با، احترام بگذارید  طلبانه و تقاضاى آتشهاى صلحبه انگیزهدر نتیجه          لَسَلَّطَهُمْ شاَء اللَّهُ

چون در اسلام، صلح اصل است و جنگ، در صورت ضرورت مجوّز دارد  فَإِِن اعْتَزَلُوکُمْ فَلَْم 

 (102 :0ج: 1626  )قرائتی،     فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا یُقاتُِلوکُمْ

 کرامت ذاتی. 0-0-7

به ودیعت نهاده « بما هو انسان»ثیتی طبیعی است که در وجود انسان حی کرامت ذاتی     

شده و هر انسانی از هر نژاد و رنگی و از هر سرزمین و آس و خاکی و با هر عقیده و 
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ها، از آن روی که در ذات تک انسانفرهنگی، کرامت ذاتی و احترام انسانی دارد و تک

ها هستند  برخورداری از حیثیت و با دیگر انسان اند، دارای حیثیت انسانی برابرخود انسان

کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است و اسلام نیز بر این حیثیت تأکید 

 تمامی به خداوند کرامت انسانی یکسان( .12:اسراءوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ  ) :دیفرماینموده، م

 آیاتی ؛کندیم  انسان کرامت بر دلالت نیز دیگر اتیآی همچنین  است کرده عطاها انسان

 برای راها آن و است  کرده معرفی موجودات از بسیاری خلقت هدف و غایت را انسان که

 دیگری همگی شاهد  هانیا (.02: 61لقمان )  داندیو در اختیار انسان و مسّخر او م انسان

و  عقل نیروی انسان، تکوینی و اتیذ کرامت بر دیگر دلیل  است انسان ذاتی کرامت بر

در نهاد  الهی، و قرس کمال عالی مدارج به رسیدن جهت که است ییهانهیزم واستعداد 

 نیها از اانسان برخی  است شده عطاها انسان همه به استعدادها این  است نهفته انسان

؛ ولی برخی رسندیو به درجات عالی کمال م برندیتکوینی، کمال استفاده را م یهانهیزم

  مانندیدیگر از این استعدادها استفاده درست ننموده، محروم م

این کرامت، ذاتی  بر اساس آیات قرآن، خداوند برای انسان کرامت قائل شده است و     

است  ذاتی بودن این کرامت به معنای فطری بودن آن است؛ زیرا خداوند انسان را بر 

  گیرد قرار الهی خلافت در جایگاه تواندیم به او داده که ییفطرت الهی آفرید و استعدادها

 که است انسان ذات لازم یا جزء یعنی آن؛ فلسفی معنای به بودن، ذاتی از منظور اگر

ها اگر از این طقی است؛ زیرا انسانمن پشتوانه فاقد ادعا این شد، نخواهد جدا او از گاهچیه

تا زمانی که   خواهند شد ره صحیح نبرند، گمراهاستعداد خدادادی استفاده نکنند و به

و بر دیگران، آن  شتنیبر خو تیها با اختیار خود به جهت ارتکاس خیانت و جناانسان

 که شودیاز آیات استفاده م کرامت را از خود سلب نکنند، از این صفت برخوردارند 
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  باشندیحق م نای رعایت به مکلف هم دیگران و حیات حق مانند است، حق یک کرامت

 برای ذاتی کرامت یعنی دارند؛نظر اتفاقبر این امر  حقوقی یهانظامو اکثر  الهی ادیان همه

 دانند مکلف می حق این مراعات به را همگان و رندیپذیم انسان

از جهات متعدد به لحاظ در برداشتن مفاهیم عالی انسانی و نیز عهدنامه مالک اشتر       

ذاتی افراد قابل بررسی و تأمل است یکی از فرازهای این دستور خطاس به  احترام به حقوق

قلب خود را کانون رحمت و  کندیکه با هدف فرمانروایی بر مصر گسیل شده بود بیان م

محبت و لطف به مردم قرار بده و همچون درندگان حریص بر خوردن ایشان نباش چراکه 

فإنّهم صنفان؛ إمّا أٌخ »   اند  و یا مانند تو انسانهستند ایشان دو گروه هستند یا برادر دینی تو 

مالک با مردم مهربان باش!    زیرا مردم دو  ؛«لک فی الدّین وإمّا نظیرٌ لک فی الخلق

  باشندیدیگر، همانند تو در آفرینش م یابرادر دینی تو و دسته یااند؛ دستهدسته

 (233 :26نامه  ،1610 البلاغه،نهج)

  حقوق دینی که به اقتضای متدین بودن بر 1شده است:ر این نامه به دو گونه حقوق اشارهد     

 جملهاز  است، آن  حقوق انسانی که هر انسانی سزاوار و شایسته 0 ؛شودینهاده م داراننیعهده د

 ( متدین غیر چه و متدین چه) مردم همه با حکومتی کارگزاران و حاکمان ملاطفت و مهربانی

مطابق این فرمایش و در کنار سایر سخنان گوهربار معصومین و نیز آیات قرآن کریم      

کرامت ذاتی و انسانیت اصل اولیه در تعامل و برقراری رابطه با سایر افراد بشر است و 

در واقع اصل بر احترام به حقوق انسانی سایر  گرددیملاک همزیستی با ایشان محسوس م

آن که مخصصی این اصل را تخصیص زند و آن را محدود  افراد در جامعه است مگر

و  یاحترامیشکنی، اذیت و آزار سایرین، بسازد  اموری چون جنگ با مسلمانان، پیمان

قانون اساسی مصونیت  10هتک حرمت شعائر دینی و    چنانچه در انتهای اصل 
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است؛ بنابراین غیر  را مشروط به عدم اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی کرده رمسلمانانیغ

مشمول همین قاعده بوده  کنندیاهل کتاس که به عنوان شهروند در جامعه اسلامی زندگی م

  گردندیمند مو از حقوق انسانی و رفتار توأم با قسط بهره

گیرانه ، از رفتار سختیاالبلاغه آمده است که کشاورزان مشرک منطقههمچنین در نهج     

اگرچه »که:  دهدیبه حاکم تذکر م یا  امام در نامهکنندی)ع( شکایت م یوالی آن به امام عل

اند، اما به موجب پیمانی که با حکومت اسلامی دارند، درخور دور شدن و ستم اینان مشرک

ها بین کردن نیستند  پا با ایشان مهربانیِ آمیخته با سختی را شعار خود قرار ده، با آن

کن، برایشان بین نزدیک و زیاد نزدیک گردانیدن و دور و بسیار و مهربانی رفتار  یدلسخت

 (002 :10نامه  )همان، « دور ساختن، جمع کن )با آنان به اعتدال رفتار کن(

 سنت. 7-0-7

علاوه بر  گرددیبا مراجعه به سنت و سیره معصومین که شامل قول فعل و تقریر ایشان م     

غیر اهل کتاس یافت که در این  رمسلمانانیروابط با غ مواردی از توانیم، گفتهشیپمطالب 

حوزه بسیار راهگشا خواهد بود از جمله پیمان مدینه یا دستور المدینه است که پیامبر اسلام 

در ابتدای هجرت به مدینه آن را منعقد ساختند این پیمان در موارد متعدد روابط مسلمانان با 

ان کرده است در بخشی از آن بیان شده هیچ مشرکی یکدیگر با یهود و غیر اهل کتاس را بی

بر او حائل  ینباید مال و جان کسی از قریش را حمایت کند و پناه دهد و از دستیابی مؤمن

( مفهوم این بند نشانگر آن است که مشرکان نیز 0 :0ج  ،1010شود  )احمدی میانجی، 

: 1600حفظ کنند )کعبی،  مشمولان بوده و حق دارند دیگران را تحت حمایت و مان خود

( و تنها استثنا آن مشرکان قریش بودند چراکه به جنگ و آزار مسلمانان اقدام کردند 032

توان آن را سنگ بنای تشکیل حکومت این پیمان اهمیت زیادی داشته و به نوعی می



 66/   و همکاران خیرالله پروین؛ ... به یبا نگاه یاسلام یجمهور یاهل کتاب در قانون اساس ریغ گاهیجا 

ن به عنوان شهروندا طرفیاسلامی در مدینه تلقی کرد پیمانی که در آن مشرکین معاهد و ب

مدینه در کنار مسلمانان از حقوقی برخوردارند البته این احتمال وجود دارد که این اقدام 

توسط پیامبر در اوایل قدرت گرفتن حکومت اسلامی بوده و بعدها توسط آیات تشریع 

گردیده اما با  یکننده جهاد با مشرکین و به تبعیت از شرایط جدید مسلمانان نسخ و ملغ

این احتمال منتفی  گرددیره ممتحنه و سخنان معصومین که مطرح مسو 2عنایت به آیه 

شناسایی حقوق غیر اهل کتاس به عنوان یک عمل مقطعی و  شودیاست و روشن م

 اندیشانه صورت نگرفته است مصلحت

ها از جمله آن ساختندیپیامبر اسلام در مواردی با مشترکان پیمان و عهدنامه منعقد مهمچنین      

هجری میان مسلمانان و مشرکان مکه منعقد گردید  33صلح حدیبیه است که در سال  پیمان

توجه آنکه طرف مقابل مسلمانان ( نکته جالب10 :0ج  ،1010/ ابن هاشم، 20: 0)یعقوبی، ج 

ها با ایشان جنگیده و بنای بر نابودی اسلام نوظهور داشتند گذشته از این مشرکینی بودند که سال

انعقاد پیمان با  یطورکلبه ار دیگری میان مسلمانان و غیرمسلمانان منعقد شدمعاهدات بسی

منافع و مصالح جامعه اسلامی و با صلاحدید حاکم اسلامی امری  نیدر جهت تأم رمسلمانانیغ

که برخی اصول همچون اصل عدم استیلای مقبول و مورد تایید تعالیم دینی است مشروط بر آن

ین رعایت و ملحوظ گردد  مطابق آیات متعددی از قرآن کریم که بر مسلم رمسلمانانیغ

ها نیستیم عمل به پیمان و عهد تا زمانی که طرف مقابل )هرچند اکنون درصدد تشریح آنهم

توان غیرمسلمانان می رونیااز ( پایبند به آن باشد لازم و ضروری شمرده شده است؛ رمسلمانیغ

 ی به نوعی افراد معاهد به حساس آورد غیر اهل کتاس را در جامعه اسلام

و با توجه به ایجاد و  اندرانیتوضیح آنکه شهروندان جمهوری اسلامی دارای تابعیت ا     

تاسیا یک حکومت اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید که همه قوانین و مقررات را 
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در سطح سیاسی،  و با عنایت به تغییر هنجارهای بنیادین داندیمطابق موازین اسلامی م

 رمسلمانیاجتماعی و فرهنگی و نیز پشتوانه رای حداکثری مردم مسلمان به آن، ایرانیان غ

گویا به صورت غیر محسوس و  کنندیزندگی م یاغیر اهل کتاس که در چنین جامعه

با حاکمیت پیمان بستند تا قانون اساسی برآمده از رای اکثریت مسلمان را پاس  یرمادیغ

عنوان ملاک تعهد میان خود و ایشان برگزینند نظیر آنچه در مورد قرارداد  داشته به

  اجتماعی روسو مطرح است از این صورت ایشان حکم افراد معاهد با مسلمانان را دارند

 قلوب فیتألقاعده  .6-0-7

 10مندرج در اصل  رمسلمانانیغبه عنوان پشتوانه دینی حقوق  توانیماز دیگر مواردی که      

یعنی انضمام چیزی « إلف»از ریشه « تألیف»قلوس است   فیتألقانون اساسی مطرح کرد، اصل 

(، اجتماع همراه با میل و رغبت )راغب، 123 :1ق، ج1020به چیتزی دیگتر )مصطفوی، 

جمع قلب به معنای دگرگون ساختن و وارونته نیز « قلوس»( گرفته شده است  21ق: 1010

و  کنندهمیغت به معنای دل یا همان عضو معروف در بتدن و تنظنمتودن استت  قلتب در ل

 02 :3ق، ج1010جریتان دهنتده خون است که در سینه قرار گرفته استت  )قرشتى، 

( در زبان فارسی این ترکیب به معنی ایجاد ارتباط میان کسان، 112: 2ق، ج 1012فراهیتدی،/

 (2261 :0، ج 1611شده است  )دهخدا،  برقراری دوستی و پیوند میان مردم به کار گرفته

سوره انفال بیان شده است و  36سوره توبه و  32عمران، سوره آل 126این عبارت، در آیات      

« المؤلفه قلوبهم»روایات و اجماع و بنای عقلا را نیز دارد  در تفسیر  یعلاوه بر قرآن، پشتوانه

کسانى هستند که با « مؤلفة قلوبهم»صود از سوره توبه، گفته شده است، مق 32مذکور در آیه 

شود و به تتدریج بته استلام یبه طرف اسلام متمایل م شانیهادادن سهمى از زکات به ایشان، دل
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کنند و یا شوند حداقل مسلمانان را در دفع دشمن کمک میو یتا اگتر مسلمان نمی ندیآیدرم

 (611 :0ق، ج1011)طباطبایی،  دهندیم از حوایج دینى کارى صورت یادر بترآوردن پاره

نقش مهمی در تحقق اهتداف جمهتوری استلامی ایتران کته  تواندیم« تألیف قلوس»اصل      

مؤلفته »همان گسترش تفکرات اسلامی و بسط اندیشه انقلاس استلامی استت، داشتته باشتد  

ناف هشتتگانته مستتحقان ها که یک صنف از اصتعنوانی است برای گروهی از انسان« قلتوس

زکات که با هدف جلب و جذس آنان به سوی اسلام یا دفع خطرشان، با استفاده از این سهم 

 ( 22_20: 1602  )خزائی، رندیگیمورد حمایت مالی مسلمانان و حاکم اسلامی قرار م

 توان مصداق اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی مذکور درقاعده تألیف قلوس را می     

بین فقهای شیعه « المؤلّفة قلوبهم»دانست  البته لازم به ذکر است که در مصادیق  10اصل 

نظر است  از نظر برخی، کفّار مصداق تألیف قلوس هستند، اما از نظر برخی دیگر اختلاف

اى دیگر مقصود این عبارت را العقیده است  عدهاین سهم مخصوص مسلمانان ضعیف

  (ده عنوان کردند )نظریه تعمیم سهمالعقیضعیفجذس کفّار و مسلمانان 

 

 گیریجهینت

که  رمسلمانانیغ ،دنباشیاسلام م میتعال ازکه برآمده  یبا استناد به اصول متعدد قانون اساس     

نکنند  یاقدام یاسلام یجمهور هیعل که بر یمادام ،آن ریو غ ینید یهاتیبه اقل شوندیم میتقس

به مناسک و  ملدر ع زین ینید یهاتیبرخوردارند  اقل یه از حقوق مساوافراد جامع ریمانند سا

  کنندیم تیخود تبع نییاز آ هیو احوال شخص ماتیخود آزاد هستند و در تعل یدر مراسم عباد

مطرح  اتیمثل مبح  حدود قصاص و د یکه در فقه اسلام یموارد مشخص و منجز مگر در

 مکاتب است  ریاز سا یب اسلاممکت زیشده که از مشخصات و وجوه تما
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مانند مسلمانان از تمام مصادیق حقوق انسانی که  اهل کتاس ریغمطابق اصل چهاردهم،      

وپرورش رایگان، مند خواهند بود؛ حقوقی چون آموزشحقوقی فراملی و بشری است، بهره

 نیأمت منع تفتیش عقاید، هرگونه شکنجه و اجبار به شهادت دادن یا سوگند خوردن،

اجتماعی و سایر حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی به آن پرداخته شده است، مگر این 

 که علیه جمهوری اسلامی اقدامی کنند 

 کنندیمهمچنین مبانی دینی به عنوان پشتوانه این اصل از حقوق غیر اهل کتاس حمایت      

و همزیستی با غیر اهل کتاس  چرا که اصل اولیه مبنی بر مباح بودن هر چیزی، شامل ارتباط

 رمسلمانانیغ  از سوی دیگر آیات قرآنی که دلالت بر جنگ و قتال و دشمنی با شودیمهم 

دارند، ناظر بر آن دسته از مشرکینی است که بر معاهدات خود با مسلمین پایبند نبوده و 

تحنه و سایر سوره مم 2؛ به همین دلیل آیه کنندیماقدام به دشمنی و جنگ با مسلمانان 

و ایشان را سزاوار برخورداری از  دنکنینمآیات در مورد ارتباط با غیر اهل کتاس منعی 

 فیتأل  از سوی دیگر با عنایت به ادله کرامت ذاتی بشر و نیز اصل دندانیمحقوق خویش 

قلوس و با توجه به سیره معصومین همچون بیانات مندرج در عهدنامه مالک اشتر این مهم 

اعم از اهل کتاس و غیر اهل کتاس در جامعه  رمسلمانانیغکه  گرددیمتصدیق  شیازپشیب

 هستند  مندبهرهاسلامی به مثابه یک شهروند از حقوق انسانی 

معاهد  رمسلمانانیغغیر اهل کتاس را ذیل  توانیمچنانچه بیان شد  هانیاگذشته از      

ی میان ایشان به عنوان ایرانیان رمادیغ ی که به صورت نامحسوس وامعاهدهمحسوس نمود  

 هنجارهاپایبند به قانون اساسی برآمده از رای اکثریت مسلمان به شرط عدم اقدام بر خلاف 

 ی این اکثریت و میان حاکمیت منعقد گردیده است هاارزشو 
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