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  چكيده

يكي از مسائلي كه امروزه در جهان مطرح است و از نظر سياسي، مذهبي و حقوقي به 
از آنجا كه نظام . باشد تلف ميهاي ديني در كشورهاي مخ شود، حقوق اقليت آن پرداخته مي

بخشد، سؤال از جايگاه اقليت، يكى از  سياسى بر پايه اكثريت، نظام حقوقى را حاكميت مى
هاى  هاى مختلف، پاسخ هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است كه در فرهنگ دغدغه

متعال به  با توجه به اينكه دين مبين اسالم از طرف خداوند. تواند داشته باشد متفاوتى مى
منزله دين خاتم و پيامبر اكرم نيز به عنوان پيامبر رحمت معرفي شده، نحوه تعامل دين 

ها  هاي ديني بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و حقوقي را براي همه انسان اسالم با اقليت
حق ندارد مانع داليل غيرواقعي مطرح نموده است كه هيچ كس بدون دليل شرعي و به 

هاي ديني  در اين مقاله به بررسي حقوق شهرونديِ اقليت. ها از اين حقوق شود انسان استفاده
هاي ديني در حكومت اسالمي در  از منظر فقه اماميه پرداخته شده و حقوقي كه براي اقليت

  .اند نظر گرفته شده است، مورد بررسي قرار گرفته
  

   :كليدي هايواژه
هاي ديني، فقه اهل  مذهبي، حقوق اقليت هاي حقوق شهروندي، اهل ذمه، اقليت
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  مقدمه
هاى مطرح در حقوق عمومي و نيز علوم سياسي، به خصوص در شرايط  يكى از بحث

اين عنوان، كه هم قابل انطباق . ها در حكومت اسالمى است كنونى، موضوع حقوق اقليت
مهم  يكى از وظايف. دهاى مذهبى است و هم غير مذهبى، ابعاد گوناگونى دار بر اقليت

به رسميت شناختن، نهادينه كردن و اجراى حقوق  ،حكومت اسالمى و نهادهاى آن
جداى از اداى  ،اگرچه اجراى چنين حقوقى. هاى تحت حاكميت خويش است انسان

دولت رحمت و گذشت است، از همان ابتدا به  باشد، دولت اسالمى كه نمود تكاليف نمى
مگر آنكه با اَعمال و رفتار خود،  ؛قوق همه مردم تضمين گردداى عمل كرد كه ح گونه

منابع اجتهادي فقه اماميه از جمله قرآن . زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورند
ها، حقوق آنان را نيز به رسميت  با رسميت بخشيدن به اقليتكريم و احاديث معصومين، 

هاي ديني به  افعال معصومين عالوه بر اينكه اقليت در فقه اماميه پيرو اقوال و. شناخته است
هاي ديني نيز طراحي شده  اند، چارچوبي براي تعامل مسلمانان با اقليت رسميت شناخته شده

باشد، ايجاد فضاي امن،  است كه هدف اصلي از اين چارچوب كه تشريع پيمان ذمه مي
عالوه بر . باشد هاي ديني مي آميز با اقليت زيستي مسالمت تفاهم و زندگي مشترك و هم

هاي ديني بر  اين، به رسميت شناختن احكامي مانند صحيح دانستن نكاح و طالق اقليت
ها محترم بوده و امكان اقامه شعائر  ، خون و مال آن)قاعده الزام(اساس رفتار به مذهب خود 

  .ديني را هم دارند
اب، اين روش را به طور عملى به پيامبر اكرم با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كت

از حكومت » ذمه«زندگى و مطابق قرارداد  ،اهل كتابى كه در قلمرو اسالم. اجرا گذاشت
هايى هستند كه از اديانِ گروه ،اهل كتاب. شود ه ناميده مىاسالمى تبعيت كند، اهل ذم 

يمان مقصود اصلى از تشريع پ. كنند پيروى مى» زرتشتي«و » مسيحيت«، »يهوديت«
آميز ميان  زيستى مسالمت ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگى مشترك و هم ،»ذمه«

 ،»ذمه«به سبب قرارداد . هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حكومت اسالمى است فرقه
مسئوليت سنگينى است  ،اين امر. شوند هاى دينى از حقوق و امتيازاتى برخوردار مى اقليت

گيرد و مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت  ه مىكه دولت اسالمى به عهد
ه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان حق اهل ذم« :است امام سجاد فرموده .اسالم هستند
كه ايشان به پيمان با خداى عزّوجلّ وفادارند و ستم در مورد  مادام ؛بپذيرى ،قبول كرده

  )21  ،71ج: ق1380مجلسي، ( .ايشان روا ندارى
را به از منظر فقه اماميه ها در حكومت اسالمي  توان حقوق اقليت در يك نگاه كلي مي

حكومت اسالمي  ،هحقوق الزامي و قطعي كه با عقد قرارداد ذم ،اول :كرددو بخش تقسيم 
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حقوق توافقي و غير قطعي است كه در ضمن قرارداد  ،باشد و دوم ها مي ملزم به رعايت آن
ها توافقي حاصل شود آن اما اگر مورد درخواست قرار گيرند و بر سرِ ،گيرند قرار نمي هذم، 

ها در موارد  مانند درخواست محافظ از طرف اقليت ؛توانند مطرح شوند به عنوان حق مي
ها  توانند در آن ه نميهايي كه بر اساس قرارداد ذم خاص و يا درخواست اقامت در مكان

توافقي  ،ها كه با توجه به اينكه اين حقوق اقامت در حجاز و مانند اينمانند  ؛ساكن شوند
ها توافق نمايند و يا از  تواند در مورد آن است و حاكم اسالمي بنا بر مصالح مسلمانان مي

 الزاميو به ذكر حقوق  شود پرداخته نميها  در اين مقاله به آن ،ها استنكاف نمايد آن قبولِ
  .شود اكتفا مي

  هاي ديني يتاقل. 1
  هاي پركاربرد در حقوق، قوانين داخلي ، امروزه از واژه)Minority(اصطالح اقليت 

  .باشد؛ اگرچه تعريف مشخص و دقيقي از آن ارائه نشده است المللي مي و مقررات بين
  هاي اساسي گروهي كه با اكثريت جامعه، تفاوت: از طرفي، معناي اين واژه گوياست

توان لحاظ  هاي متعددي را مي گر در تشخيص اقليت از اكثريت مالكدارند، و از سويي دي
به هر صورت، امروزه . ها از جمله همساني يا ناهمساني ديني، نژادي، زباني و جز اين. كرد

. شود هايي بر گروهي از اتباع كشور، اقليت اطالق مي هاي حقوقي با لحاظ مشخصه در بحث
  از لحاظ تعداد، كمتر از ساير اتباع كشور :ها بدين شرح است برخي از اين مالك

باشند، حاكميت را در دست نداشته باشند، با ساير افراد جامعه از نظر نژادي، ملي، فرهنگي، 
  گفتني است كه امروزه مسئله شناسايي و رعايت. زباني يا مذهبي متفاوت باشند

و بوميان ) Refugees(و پناهندگان  )Migrants(هايي همچون مهاجرين  حقوق گروه
)Indigenous peoples (رود ها به شمار مي ها از مباحث وابسته به حقوق اقليت و نظاير آن.  

  ها حقوق اقليت. 2
 شوند كه رعايت هاي ديني داراي حقوقي مي در پرتو قرارداد ذمه، اهل كتاب و اقليت

ه ذكر داد ذمباشد كه اين حقوق در متن قرار ها بر حكومت و جامعه اسالمي الزم مي آن
دولت اسالمي متعهد است از آنان به عنوان شهروند شوند و بر اساس آن قرارداد،  مي

 ءجزشهروندي، مين اين حقوق أت. حمايت كند و هيچ مسلماني حق تعرض به آنان را ندارد
  )50- 52 ، 13ج: ق1412روحاني، ( .وظايف حكومت اسالمي خواهد بود

هاي مذهبي  شهرونديِ مسلمانان در حق اقليت با توجه به مطالب فوق، همه حقوق
هايي كه از جانب شرع مقدس در خصوص برخي  شود؛ مگر محدوديت رعايت مي
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هاي  هاي آنان وارد شده باشد، اما در اين مقاله موارد ذيل به عنوان حقوق اقليت فعاليت
  .شود مذهبي بررسي مي

 مصونيت امنيتي. 1-2
ه متوجه مسلمانان مىد و مسئوليتي كه در پاولين تعهءشود و جز ي انعقاد پيمان ذم 

اي كه به گونه ؛در جامعه اسالمي است شان مصونيت كامل ،باشد مي ها آنترين حقوق  مهم
باشند و نيز از حمايت و  ى در امان مياز هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذم

ها در برابر تجاوز بيگانگان برخوردار  رضى مسلمانان و دفاع از آنتأمين جانى، مالى و ع
كسى كه بر معاهدى ستم كند يا به او بيش ! بدانيد: نقل شده است ماز پيامبر اسال. شوند مي

من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه  ،از توانش تكليف نمايد، در روز قيامت
بدان  ،اند اينان كه با ما پيمان بسته: نقل شده است از امام على )380 ،1ج: ق1385،  تميمي( .كنم مى

پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند  سبب به ما جزيه مى
شود كه  از روايات مزبور استفاده مى )53نامه  :ق1414 ،سيد رضي( .خون ما محترم و مصون باشد

ها دفاع  را حفظ و از حقوق آنه حكومت اسالمى متعهد است جان، مال و ناموس اهل ذم
 ،اين در واقع. موظفند مالياتى به حكومت اسالمى پرداخت كنند ،ها در برابر كند و آن

اين حق، مورد اتفاقِ  .كند دفاع از ايشان اخذ مي سبب هزينه و پاداشى است كه حكومت به
فقهي به اين  فقهاي اماميه نيز بوده است؛ به طوري كه بسياري از ايشان در ابواب مختلف

هايي براي برخي امور اهل  اند و در بسياري از مواردي كه محدوديت موضوع اشاره كرده
  .باشد ذمه در نظر گرفته شده، به قدري جزئي بوده است كه عمالً قابل اعتنا نمي

 وباشند  هاي مذهبي از مصونيت جاني برخوردار مي توان گفت اقليت با اين اوصاف مي
از سوي . ها را بگيرد و ايشان را مورد ضرب و شتم قرار دهد ان آنكسي حق ندارد ج

شوند و هيچ كس حق تجاوز و غصب اموال ايشان  ي نيز محترم شمرده مياموال ذم ،ديگر
ها بشود، در صورتي كه  ها و مشروبات آن تا جايي كه هركس متعرّضِ خوك ؛را ندارد

و در صورت ارتكاب  )262: ق1416قق حلي، مح(. اظهار نكنند، بايد خسارتش را پرداخت كند
  .شود ميمتجاوز بر اساس شريعت اسالمي مجازات  ،چنين جرمي

هاي ديني استفاده نمود،  توان از امنيت همه جانبه در حق اقليت آخرين عنواني كه مي
ض و تجاوز به نواميس س حق تعرّكبدين معنا كه هيچ  ؛باشد امنيت نواميس ايشان مي

چنان كه ؛ گيرد ندارد و در صورت ارتكاب چنين جرمي مورد مجازات قرار ميها را  اقليت
اي قائل  اهميت ويژه ،هاي ديني مشاهده شد اسالم براي امنيت جاني، مالي و ناموسي اقليت

توسط حكومت  ،است و هر كس مرتكب چنين جنايات و تجاوزاتي عليه ايشان گردد
: نويسد عالمه در منتهي المطالب مي )282، 41ج: ق1409حرّ عاملى، ( .شود  مي اسالمي مجازات
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احترام اموال اهل ذمه مانند احترام : كانت اموالهم بحكم اموال المسلمين في حرمتها؛ يعني
  )951 ، 2ج: ق1409عالمه حلي، (. ها تعدي نمود اموال مسلمانان است و نبايد نسبت به آن

ها  اند؛ بنابراين تجارت با آن نكرده فقهاي مسلمان، مسلمان بودن را شرط تجارت ذكر
اين ) 384 ، 23ج: ق1404نجفي، (. توان يافت آزاد است كه اين مطلب را در كتب مختلف مي

  )2، باب12ج: ق1409حرّ عاملى، ( .است  مطلب را شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه نيز ذكر كرده
اند غصبِ شراب  فقها گفتهامنيت مالي اهل ذمه آن چنان مورد تأكيد است كه برخي از 

ها ننمايد،  برداري از آن يا خوك متعلق به ذمي در صورتي كه تظاهر به نوشيدن و بهره
  )44 ، 37ج: ق1404نجفي، (. موجب ضمان است

اند و كسي  در خصوص شراكت مسلمان با اهل ذمه، برخي از فقها قائل به كراهت شده
  )203 ، 4ج: ق1410شهيد ثاني، (. از شراكت با ايشان ممانعت ننموده است

در خصوص آزادي وقف اهل ذمه نيز فقها معتقدند كه اهل ذمه و مسلمانان براي منافع 
شهيد ثاني، (. تواند از اين وقف جلوگيري نمايد توانند وقف كنند و كسي نمي اهل ذمه مي

  )203 ، 4ج: ق1410
طوسي، (. ان يكسان استدر مورد قطع طريق و راهزني نيز حكم مسلمان و غيرمسلم

  )457، 5ج: ق1407
رهن مسلمان از ذمي جايز است و در اين خصوص به : نويسد عالمه حلي در تذكره مي

عالمه حلي، (. كند روايتي كه از پيامبر نقل شده كه نزد يك يهودي استناد شده است، اشاره مي
  )11 ، 2ج: ق1409

  آزادى مذهبى. 2-2
هاي قابل توجهي در جامعه اسالمي برخوردار  ديني از آزاديهاي  اقليت ،در زمينه مذهبي
مختلفي قابل  هدهنده احترام اسالم به اديان آسماني است كه از وجو نشان ،هستند كه اين امر

  .باشد بررسي مي
 به رسميت شناختن اديان الهي. 2- 2- 1

ريعت آنان را الهى و احترام به ش  اسالم، اعتراف به اديان آسمانى و پيامبران برگزيده
 :اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآنى به آن سفارش كرده است ءجز
اِهيَم َو ِإْسَمِعيَل َو ِإْسَحَق َو يَْعقُو«

َ
ِ َو َمĤ أُنِزَل ِإلَيْنَا َو َمĤ أُنِزلَ ِإلَى ِإبْر ا بِاهللاقُولُوْا َءاَمن Ĥَب َو االَْسبَاِط َو َم

 ُموَسى 
َ
نُْهْم َو نَْحُن لَه ُمْسلُِمونَ أُوتِى ُق بَْيَن َأَحد م ِهْم الَ نُفَرب وَن ِمن ربِي َ الن

: بقره( ؛َو ِعيَسى َوَمĤ أُوتِى
ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و  بگوييد ما به خدا ايمان آورده )136

و نيز به آنچه به موسى و عيسى و خالف آنان نازل گشته اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اَ
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شويم  ل نمىئها فرقى قا در ميان آن. از طرف پروردگارشان داده شده است) ديگر( انپيامبر
بر اين حقيقت در آيات متعددى تأكيد شده است . »و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم

بهِ ٱَءاَمَن « :مانند آيه ُسولُ بَِما أُنِزَل ِإلَيِْه ِمن ر َءاَمَن بِـٱوَ  لر َوَمالئِكَتِِه َوكُتُبِِه َوُرُسلِِه َال ٱلُْمْؤِمنُوَن كُل ِ ّهللاٰ

نَا َوِإلَيَْك  انََك َرب
َ
ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا غُْفر ن رُق بَيَْن َأَحٍد م ٱنُفَر 

ُ
پيامبر به  )285: همان( ؛لَْمِصير

ده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و ايمان آور ،آنچه خدا بر او نازل كرد
گذاريم،  يك از پيغمبران خدا فرق نمي ما ميان هيچ )گفتند( پيغمبران خدا ايمان آوردند و

ك دل در قول و عمل اظهار كردند كه ما فرمان خدا را شنيده و يو همه يك زبان و 
دانيم كه بازگشت همه به سوي  خواهيم و مي آمرزش تو را مي! اطاعت كرديم، پروردگارا

قًا لَما بَْيَن يََدي ِمَن «: و آيه. »تو است لَكُم بَْعَض ٱَوُمَصد ْوَراِة َوِألِحلَم َعلَيْكُْم َوِجئْتُكُم ٱلت ِذي ُحرل

بكُْم فَ  ن ريٍَة مĤِقُوْا ابَوَأِطيُعونِ ٱت َ را تصديق دارم و  و نيز در حالي كه تورات )50: عمرانآل( ؛ّهللاٰ
حالل كنم، و به وسيله آيتي از  ،ام تا بعضي از چيزها كه بر شما حرام شده آمده

لِْكتَاِب َمْن ٱَوِمْن َأْهِل «: و آيه. »ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد پروردگارتان آمده

ْن ِإن تَْأمَ  ِه ِإلَْيَك َوِمنُْهم م َما ُدْمَت َعلَيِْه قَائِمًا َذلَِك ِإن تَْأَمنُْه بِِقنَطاٍر يَُؤد ِه ِإلَْيَك ِإال يَُؤد ْنُه بِِدينَاٍر ال

ُهْم قَالُوْا لَْيَس َعلَْينَا ِفي  ييَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى ٱبَِأن ٱْألَم ِ و بعضي  )75: همان(؛ لْكَِذَب َوُهْم يَْعلَُمونَ ٱّهللاٰ
گردانند و بعضي  قنطاري امينش كني، آن را به تو بر ميند كه اگر در ا از اهل كتاب كساني

مگر آنكه  ؛گردانند به تو بر نمي ،ند كه اگر ديناري به آنان امانت دهيا از آنان كساني
اند به اينكه هيچ  غرور معتقد شده ها همان يهوديانند كه از درِ باالي سرشان بايستي و اين

ها  بندند با اينكه دروغ بودن آن ها مي خدا دروغ ملتي حق ندارد به آنان اعتراضي كند و بر
ِذيَن أُوتُوْا ٱيَا َأيَها « :و آيه. دانند را مي ْطِمَس ٱل قًا لَما َمَعكُم من قَْبِل َأن ن ْلنَا ُمَصد لِْكتَاَب َءاِمنُوْا بَِما نَز

َها َعلَى َأْدبَاِرَها َأْو نَلَْعنَُهْم كََما  د ُ
 ٱلََعنا َأْصَحاَب ُوُجوهًا فَنَر

ُ
ْبِت َوكَاَن َأْمر َمْفُعوالَ ٱلس ِ هان  )47: نساء( ؛ّهللاٰ

اي يهود و نصاري كه كتاب آسماني بر شما نازل شده، ايمان آوريد به كتابي كه نازل 
ها را از فطرت به سوي  ق كتابي است كه با شماست، و گرنه وجهه دلكرديم، و مصد

سازيم، آن چنان كه اصحاب سبت  از رحمت خود دور مي گردانيم، و خالف فطرت بر مي
  .»را لعنت كرديم، و امر خدا انجام شدني است

؛ 47: نساء: در آيات بسيار ديگري نيز به بعثت پيامبران الهي اشاره شده است؛ همچون
؛ 157: اعراف؛ 68: مائده؛ 44: مائده؛ 136: ؛ بقره35: احقاف؛ 31: فاطر؛ 4: فاطر؛ 120: هود
  .66: مائده؛ 46: دهمائ

و از امام علي در پاسخ سؤال در مورد نحوه برخورد با مجوس نقل شده است كه 
حرّ (. اي اشعث، خداوند بر ايشان كتاب نازل كرده و پيامبري مبعوث نموده بود: فرمودند

  )98، 11ج: ق1409عاملى، 
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محقق حلي، (. نندما در فقه اماميه، اهل كتاب با پرداخت جزيه بر اعتقاد خود باقي مي
  )186 : ق1416

 امكان اقامه شعائر ديني و داشتن معابد. 2-2- 2

يكي از حقوقي كه اهل كتاب در سرزمين اسالمي دارند، حق برگزاري آزادانه مراسم 
از سيره پيامبر اكرم چنين نقل شده  .ديني و مذهبي به صورت انفرادي و دسته جمعي است

با نمايندگان مسيحيان نجران بودند كه هنگام عبادت  كه ايشان در مسجد در حال مذاكره
ها از پيامبر اجازه خواستند تا به عبادت بپردازند، حضرت به ايشان  ايشان فرا رسيد و آن

احمدي ( .ها در مسجد رو به مشرق كرده و عبادت خويش را به جا آوردند اجازه داد و آن
   )495، ص2ج: ق1419ميانجي، 

ها نيز محترم شمرده شده و در قرآن  اماكن مقدسه اقليت ،ن كريمبا توجه به آيات قرآ
: يكى از اهداف جهاد اسالمى قلمداد شده است ،ههاى اهل ذم صيانت عبادتگاه ،كريم

ِذيَن أُْخِرُجوْا ِمن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحق ِإال َأن يَقُولُوْا َربنَا ٱ« ُ َولَْوَال َدْفُع ٱل ِ ٱّهللاٰ  ٱّهللاٰ اَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لن

 ِفيَها 
ُ
َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَر ُهد ن ٱْسُم ٱل َ

ِ كَثِيرًا َولَيَنُصر ُه ِإن ٱّهللاٰ ُ
ُ َمن يَنُصر َ لَقَِوي ٱّهللاٰ ّهللاٰ

: اند گفته مي جز آنكه ؛بدون سبب ؛اند همان كساني كه از ديارشان بيرون شده )40: حج( ؛َعِزيزٌ 
 ،كرد اگر خدا بعضي از مردم را به بعض ديگر دفع نمي. ما خداي يكتاست پروردگارِ
ويران  ،شود ها و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد مي يسهو كليساها و كن ها صومعه

  .»كند كه وي توانا و نيرومند است ياري مي ،خدا كساني را كه ياري او كنند .شد مي
اما احداث معابد  ،ه استهاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذم عبادتگاه  بارهاين حكم در

به  ؛اند بسياري از فقهاي اماميه به اين حكم اذعان داشته .ه استجديد، تابع قرارداد ذم
ه از قبل وجود داشته باشند، نبايد اگر معابد اهل ذم: نويسد اي كه محقق در شرايع مي گونه
نمود و اگر خراب شد و آن معبد در سرزمين خودشان باشد، ترميم آن  ها را تخريب آن

شهيد ثاني، ( .كند شهيد ثاني نيز اين حكم را بيان مي )302  ،1ج: ق1416محقق حلي، ( .اشكال ندارد
بلد به  ه ملكيتو صاحب جواهر معتقد است در صورتي كه در قرارداد ذم )78  ،3ج: ق1410

 )118  ،21ج :ق1404نجفي، ( .د، تجديد بناي معابد نيز اشكال نداردخود اهل كتاب واگذار شو
ساختن : نويسد براي مثال محقق حلي مي. اند فقهاي ديگري نيز اين مطلب را بيان نموده

اما اگر قبل . كليسا و كنيسه در بالد اسالمي جايز نيست و اگر ساخته شود، بايد خراب شود
عالمه حلي چنين  )187 : ق1416محقق حلي، (. ل ندارداز فتح بوده، باقي گذاشتن آن اشكا

ساختن كليسا و كنيسه در بالد اسالمي جايز نيست و اگر ساخته شود، بايد : نويسد مي
  )283 ، 21ج :ق1404نجفي، (. اما تعمير كردن و بازسازي آن اشكال ندارد. خراب شود
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شيعه تا بدان جا پيش در مورد آزادي برپايي مراسم و شعائر ديني، برخي از فقهاي 
اند و  اند كه احداث كليسا و كنيسه در جامعه اسالمي را توسط اهل كتاب مجاز دانسته رفته

كركي عاملي، (. معتقدند كه زندگي اهل كتابِ متدين عادتاً بدون معبد و عبادتگاه ممتنع است
  )462، 3ج: ق1409

  ستقالل قضايىا. 3
اُعوَن لِْلكَِذِب «: را به رسميت شناخته است تمام اين موضوع قرآن كريم با صراحت َسم

ْحِت فَِإن َجاُؤوَك فَ  الُوَن لِلسوَك َشْيئًا َوِإْن اَأك ْحكُم بَْينَُهم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوِإن تُْعِرْض َعنُْهْم فَلَن يَُضر

َ يُِحب ٱلِْقْسِط ِإن اْحكُم بَْينَُهْم بِ ٱَحكَْمَت َفـ گوش اينان خريدار دروغ و  )42: مائده( ؛ِسِطينَ ْلُمقْ ٱّهللاٰ
كند، پس اگر اينان نزدت  هوسشان خوردن مالي است كه دين و مروتشان را تباه مي

عراض نمائي و در صورتي كه ري در اينكه بين آنان حكم بكني و يا از آنان امخي ،آمدند
رسانند  چ ضرري به تو نميبيمي از آنان به خود راه مده كه هي ،مصلحت را در اعراض ديدي

گان را دوست  پيشه به عدل حكم كن كه خدا عدالت ،و اگر مصلحت ديدي كه حكم كني
  .»دارد مي

در حديثي آمده است كه . نگاه علوي به اقليت ديني، نگاهي توأم با كرامت انساني است
. ني استاو نصرا: او كيست؟ گفتند: امام علي از پيرمردي گدا عبور كرد، سؤال فرمودند

داريد؟ از  از او كار كشيديد تا پير شد، حال كه عاجز شده است از او دريغ مي: امام فرمود
  )49 ، 11ج: ق1409حرّ عاملى، (. بيت المال به او بپردازيد

باشد كه هرگاه اهل  از موارد ديگر، قاعده عدم تعرّض است كه از مصاديق آن، اين مي
شود؛ مگر آنكه آشكارا اين كار  ها جاري نمي بر آن كتاب، مخفيانه شرب خمر بنمايد، حد

اميرالمؤمنين در مورد شرابِ انگور يا «: خوانيم در حديثي از امام صادق مي. را بكنند
ضربه شالق  80نمودند كه  خوردند، قضاوت مي كشمش كه يهوديان يا مسيحيان مي

گونه ا نمايند و همينبخورند؛ هرگاه خوردنشان را در شهري از شهرهاي مسلمانان آشكار
. »...خوردند گرديد هر گاه در منازل و معابد خود شراب مي ها نمي مجوسين و متعرّضِ آن

   )227- 228، 28ج : همان(
هاى دينى به  ه، حق ترافع قضايى را براى احقاق حق اقليتاسالم مطابق قرارداد ذم

  :استفاده كنند توانند از اين حق آنان در موارد زير مى. رسميت شناخته است
عليه باشند و يا بالعكس؛ يعنى در صورتى كه يك  يى، مدعى و مسلمانان، مدعذم) الف

توانند به مراجع قضايى اسالم مراجعه كنند و حكم  ها مى طرف دعوا مسلمان باشد، آن
از بارزترين مظاهر عدالت و استقالل قضايى اهل كتاب اين است . صادره الزم االجراست
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طرف  در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودىِ لىكه امام ع
دانست حق با  از آنجا كه يهودى مى. دعوا نشست و قاضى به نفع يهودى حكم صادر كرد

آن حضرت قرار   نزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادالنه مورد» زره«است و  )ع(علىامام 
  )56  ،41ج : ق1380، مجلسي(. آن حضرت تقديم كردرا به  گرفت و مسلمان شد و زره امام

 )981 ، 2ج: ق1409حلي، (. عالمه حلي معتقد است قضاوت بين ذمي و مسلمان واجب است
ها بر اساس  اما هر گاه دو نفر ذمي نزد حاكم شكايت ببرند، او مخير است كه بين آن

: ق1404نجفي، (. شان ارجاع دهدمقتضاي احكام اسالمي حكم نمايد يا ايشان را به محاكمِ خود
  )329 ، 33ج

توانند به مراجع قضايى اسالم  دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مى اگر دو طرف) ب
اسالمى نيز مجبور نيست به   اما اجبارى در اين كار نيست؛ چنان كه محكمه ،مراجعه كنند

اگر  )42: مائده(؛ َأْو َأْعِرْض َعنُْهمْ  َفِإن َجĤُءوَك َفاْحكُم بَيْنَُهمْ « :درخواست آنان پاسخ مثبت دهد
براى دادخواهى پيش تو، به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما 

كَْيَف « :دليل اين تخيير را بيان كرده است ،قرآن كريم. »و آنان را به حال خودشان واگذار

ْوَريـه ِفيَها ُحكْ  ْوَن ِمن بَْعِد َذلَِك َوَمĤ أُْولَـئَِك بِالُْمْؤِمنِينَ يَُحكُمونََك َوِعنَدُهُم الت  ثُم يَتََول
ِ
همان(؛ ُم اهللا :

طلبند؟ در حالى كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم  چگونه تو را به داورى مى )43
ها  آن! گردانند از حكم تو روى مى) چرا(وانگهى، پس از داورى خواستن، . خدا هست

ها در  اما آن ،هاى دينى موجود است اقليت احكام الهى در كتاب آسمانىِ. »مؤمن نيستند
كنند؛ به همين  د، به آنجا مراجعه مىنمواردى كه داورى محاكم اسالمى را به نفع خود ببين

دليل، اسالم اين اختيار را به محاكم اسالمى داده تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام 
ل ئهاى دينى، امتيازى است كه اسالم براى آنان قا ستقالل قضايى اقليتدر هر حال، ا. نمايند

  .شده است
دادگاه اسالمي با همان : نويسد محقّق حلي در شرايع االسالم در اين خصوص مي

محقق حلي، (. كند مجازاتي كه اسالم براي اين عمل مقرر داشته است، بين اهل ذمه قضاوت مي
ط حرّ عاملي، عالمه حلي و آيت اهللا خويي نيز مطرح شده اين نظر توس )255، 2ج: ق1408
  )218 ، 18ج: ق1409حرّ عاملى، (. است

  حق آزادى. 4
  مسكن آزادي. 1-4

ساكن شدن در هر نقطه  ،ههاى دينى پس از انعقاد قرارداد ذم هاي اقليت يكي از آزادي
توانند  نيز ميموقت يا دائمي باشد و  دتوان از كشور اسالمي است كه اين سكونت مي
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هايي كه  عدم ساختن ساختمان: مساكن متعدد داشته باشند كه با دو شرط همراه است اول
اي را از مسلمانان  اما اگر خانه )303  ،1ج: ق1416محقق حلي، (، هاي مسلمانان است بلندتر از خانه

اماكن  عدم سكونت در :و دوم )46  ،2ج :ق1407، طوسي( اشكال ندارد ،خريد كه بلند است
و عدم سكونت در منطقه حرم  )47  :همان( مقدس مسلمين كه عبارتند از عدم ورود به مساجد

هاى ديگرى نيز در اين  محدوديت ،البته ممكن است بر اساس قرارداد )48 : همان(. خانه خدا
نشين، نبايد به صورت غير  مسلمان  ساختمان آنان در محله خصوص اعمال شود؛ مثالً

اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال . هاى مسلمانان باشد ف بر خانهشرِد و ممتعارف بلن
ذمي نبايد خانه اش را بلندتر از مسلمانان  .هاى دينى، الزامى است شده، اما در خصوص اقليت

اي را از مسلمان خريد كه بلند است، اشكال ندارد، اما اگر خواست  بنا كند، اما اگر خانه
ورود اهل ذمه به  )187 : ق1416محقق حلي، (. نبايد از خانه مسلمانان بلندتر بسازد بازسازي كند،

، و بلند كردن )289 : همان(، سكونت ايشان در حجاز )287و286 ، 21ج: ق1404نجفي، (مسجد 
  )284 : همان(. هاي مسلمانان جايز نيست هايشان بر خانه خانه

 آزادى عقيده . 2-4

َها « :ريم بر آزادى عقيده اهل كتاب داللت دارداز قرآن ك متعدديآيات  ا لنبِي ٱيَا اَي  ِإن

راً  َشاِهداً  َأْرَسْلنَاكَ  ما تو را شاهد بر امت، و  ،اي پيامبر اسالم )459: احزاب( ؛َونَِذيراً  َوُمبَش
و  )107: انبيا( ؛لَْعالَِمينَ َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإال َرْحَمًة ل « همچنين» .نويدبخش و زنهارده آنان قرار داديم

ُ فَ ٱقُْل َصَدَق « و» .ايم ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاده اِهيَم َحنِيفًا َوَما اّهللاٰ
َ
بُِعوْا ِملَة ِإبْر ت

بگو خداي تعالي راست گفته، پس تنها ملت و كيش  )95: آل عمران(؛ ْلُمْشِركِينَ ٱكَاَن ِمَن 
َولَْو «و آيه » .كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده ابراهيم را پيروي كنيد

و  )99: يونس( ؛لناَس َحتى يَكُونُوْا ُمْؤِمنِينَ ٱْألَْرِض كُلُهْم َجِميعًا َأفََأنَت تُكِْرُه ٱَشاَء َربَك لَئَاَمَن َمن ِفي 
تواني مردم را در  و نميآورند، ت ند ايمان ميا تمام كساني كه روي زمين ،اگر خدا بخواهد

ما از دين  ،اى محمد: گفتند وگوى يهود با پيامبردر گفت. »فشار قرار دهي تا ايمان بياورند
هاى نجران  اى به اسقف در نامه پيامبر. داريم؛ چون بر هدايت و حق هستيم خود دست برنمى

بركنار نخواهد  هيچ اسقفى از مقام خود و هيچ راهبى از شأن خود و هيچ كاهنى: فرمودند
  .شد
  آزادى بيان. 3-4

مانند است؛ به رسميت شناخته شده ، اين اصل را از قرآن كريم متعدديآيات همچنين 
َ َوَال نُْشِرَك بِِه َشيْ ٱْلِكتَاِب تََعالَْوْا ِإلَى كَلََمٍة َسَواٌء بَيْنَنَا َوبَْينَكُْم َأال نَْعبَُد ِإال ٱقُْل يَا َأْهَل « :آيات ئًا َوَال ّهللاٰ

ِخَذ بَْعُضنَا بَْعضًا َأْربَابًا من ُدوِن  ْوْا َفقُولُوْا ٱيَت ِ فَِإن تََول ا ُمْسلُِمونَ ٱّهللاٰ بگو اي  )64: آل عمران( ؛ْشَهُدوْا بَِأن
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اين است  ،ك به آن بر ما و شما الزم است و آناي كه تمس اهل كتاب بيائيد به سوي كلمه
چيزي را شريك او نگيريم و يكديگر را به جاي خداي خود به  كه جز خدا را نپرستيم و

َوقَالُوْا كُونُوْا ُهودًا َأْو «و » .اگر نپذيرفتند بگوئيد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم ،ربوبيت نگيريم

اِهيَم َحنِيفًا َوَما كَاَن ِمَن 
َ
يهوديان گفتند يهودي  )135: بقره( ؛ْلُمْشِركِينَ ٱنََصاَرى تَْهتَُدوْا قُْل بَْل ِملَة ِإبْر

بگو بلكه ملت  .شويد تا راه يافته باشيد و نصاري گفتند نصاري شويد تا راه يافته شويد
ْدُع ِإلِى ٱ«و » .كنم كه ديني ميانه است و خود او هم از مشركين نبود ابراهيم را پيروي مي

َ َأْحَسُن ِإن َربَك ُهَو َأْعلَُم بَِمن َضل َعن ٱلُْهم بِـلَْحَسنَِة َوَجادِ ٱلَْمْوِعَظِة ٱلِْحكَْمِة وَ ٱَسبِيِل َربَك بِـ
تِي ِهي ل

با فرزانگي و پند دادن نيكو به راه پروردگارت  )125: نحل( ؛»لُْمْهتَِدينَ ٱَسبِيلِِه َوُهَو َأْعلَُم بِـ
مجادله كن كه پروردگارت كسي را  ،دعوت كن و با مخالفان به طريقي كه نيكوتر است

 .يافتگان را بهتر شناسد بهتر شناسد و هم او هدايت ،ز راه او گمراه شدهكه ا
. جامعه اسالمى نيز وجود داشته است معصومِ در سيره عملى رهبرانِنيز اين اصل 

شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختالف : گفت شخصى يهودى به امام على
سيد ( .اختالف كرديم و نه خود ايشان ،يده بودما در آنچه از او رس: حضرت فرمودند. كرديد
  .هاى خود را دارند حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب ،اهل كتاب )531 : ق1414 ،رضي

 برخوردارى از عدالت اجتماعى. 5
نامه  در امام على. دهد دستور مى و شرط سوره نساء به رعايت عدالت بدون قيد 58آيه 

گر  دالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمع :فرمايد خود به مالك مى
اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسالمى نيز بر اين موضوع تأكيد . سخت بگير

در زمان امام على، والى . كند كه آنان حق دادخواهى، داورى و حمايت قضايى دارند مى
. سؤال كردند ،كرده بود حضرت در مصر درباره مرد مسلمانى كه با زنى مسيحى زنا

مرد مسلمان و واگذارى زن مسيحى به مسيحيان را دادند تا آنان  حضرت دستور اجراى حد
مسيحى، يهودى و مجوسى : فرمودند حضرت پيوسته مى. خود حكم خويش را جارى كنند

شوند و در صورتى كه عمداً كشته باشند، هر كدام در  قصاص مى ،اگر از همديگر بكشند
  .شوند ديگرى كشته مى برابر

 حقوق مالى و اقتصادى. 6
اسالم به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتى كه اسالم از اهل ذمه در برابر دشمن 

ها توجه  در گرفتن جزيه نيز به تفاوت. كند، ماليات ديگرى بر آنان واجب نكرده است مى
نظر قرار داده و در  االن را مدس ها، زنان، بردگان، پيرمردان، و كهن كرده است؛ فقيران، بچه
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كار در  آنان حقِّ. برابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است
دولت اسالمى . ها را به كار معينى اجبار كرد توان آن هاى اسالمى را دارند، ولى نمى سرزمين

امير در مورد پيرمرد  چه حضرت ؛ چناناستموظف به رسيدگى به فقيران اهل ذمه نيز 
  .مسيحى چنين دستورى دادند

 حقوق شخصى و مدنى. 7
ها،  شامل تكريم همه انسان ،اين حقوق. اهل ذمه از كليه حقوق مدنى برخوردارند

ها بدون  ممنوعيت به كارگيرى دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانه آن
واج و طالق، جواز وقف اموال براى ساختن بندى به تعهدات، حق ازد پاى اجازه، ضرورت

مسلمانان، به  در حسن معاشرت با غير )ع(ائمه. باشد شدن و مانند آن مى وكيلمعبد، حق 
با مرد شامى  نمونه اين نوع رفتار، همراهى حضرت على. كردند استشهاد مى) ع(رفتار على

ناشى از  ،اين ممنوعيت. نيستها با زنان مسلمان جايز  از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليت. است
اين برابرى را نيز در معيارهاى . شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقى است

از نظر . دهد نظر قرار مى كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبى را هم مد مادى خالصه نمى
مينه ها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختالفى در ز حقوقى و فقهى، طالق آن

توان از  هر چند در اين موارد مى ؛باشد ها قابل حل و فصل مى مزبور در محاكم آن
  .هاى اسالمى نيز براى فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد دادگاه

از  كه ديدرا  نابينايي از كار افتاده پيرمرد حضرت، كه علي، هنگامي خالفت در دوران
خود را  از اطرافيان جويا شد و يكي وي حال از بي درنگ ،كرد كمك مي تقاضاي مردم

 گويند وي مي: داد گزارش از تحقيق او پس. نمود وي و وضع حال به مأمور رسيدگي

در  آثار خشم سخن، اين از شنيدن نمايد، امام كمك مي درخواست و از مردم است نصراني
او  يديد و از نيرويكار كش او را به ،بود تا جوان: آشكار گرديد و فرياد برآورد اش چهره
و  و از احسان خود رها نموده حال را به وي گشته پير و ناتوان كه گرفتيد و اكنون بهره

انفقوا «: ماندگار را صادر نمود كه فرمان اين گاه آن نماييد؟ محرومش مي خويش كمك
 بدين» .دهيدقرار  مستمري المالاز بيت وي براي )49 ،1ج: ق1409حرّ عاملى، ( :المالبيت من عليه

 طبق است فمكلّ اسالمي دولت گيرند كه قرار مي كساني در زمره هاي ديني اقليت ترتيب،

و  افراد درمانده م،مرد از مشاركت حاصل و درآمدهاي عمومي درآمدهاي از محل قوانين
افراد كشور  يك يك براي خود قرار داده هاي مالي و حمايت خدمات را تحت محروم
 آينده زندگي ه،و آبرومندان هاي مناسب و شيوه بيمه نمايد و از طريق أمينرا ت زندگي حداقل

  .كند ها را تضمين آن
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 اموال به و احترام اجتماعي حقوق حفظ به ها و اهتمام اقليت مدني حقوق رعايت به التزام

 نبا شنيد امام آور بود كه مسئوليت امام حد در ديدگاه تا آن هاي ديني اقليت مالكانه و حقوق
يتعد شود  گفته مي فرياد برآورد كه قلمرو حكومتش مرزي خطوط به معاويه العم

 متعرض پيمان هم و زنان مسلمان زنان به و احياناً حمله ور شده مردم به و دژخيمان مهاجمان

از  حضرت آن دادخواهي امام و شيوه زره شدن گم جريان )27ه خطب: ق1414سيد رضي، ( .اند شده
 و قاضي، نكات در حضور محكمه دادرسي و چگونگي بوده زره آن حامل كه مسيحي يك

دو  توان را در بر دارد كه مي هاي ديني اقليت مدني از حقوق حمايت در زمينه بسيار مهمي
  :قرار داد از هر چيز مورد توجه را بيش آن نكته

 به طور عاديرا  آورد و خصم بر زبان را با تجليل امام نام رسيدگي هنگام به قاضي )الف

 تواند دليل متهم نمي بودن مسيحي كه قرار گرفت امام مورد اعتراض تبعيض، برد و اين نام

  .باشد قاضي و كالم در نگاه تبعيض مشروعيت
حضرت . در ماجرايى قضايى، همراه شخصى يهودى نزد شريح حاضر شدند )ع(على
ام، اما يهودى  كسى بخشيده ام و نه به اين زره مال من است؛ نه آن را فروخته: فرمودند

قنبر و حسين هر : حضرت فرمودند. شريح از حضرت بينّه خواست. كند ادعاى مالكيت مى
هر چند حضرت . شهادت بنده و فرزند قبول نيست: شريح گفت. دهند دو شهادت مى

اسالمى، حاكم اسالمى را محكوم كرد و  قاضى دولت ،اما در نهايت ،جواب شريح را دادند
يت يهودى را نسبت به زره به رسميت شناخت و چون يهودى اين وضعيت را مشاهده مالك

اين شخص اميرالمؤمنين است كه به نزد قاضى آمد و قاضى نيز : كرد، مسلمان شد و گفت
پوشى كند و لذا لب به  آن مرد يهودى بيش از اين نتوانست پرده. عليه او قضاوت كرد
؛ در جنگ صفين، از شتر خاكسترى شما افتاد و من اين زره شماست: اقرار گشود و گفت

  .آن را برداشتم
 دادگاه به و شاهد نمود و امام، شاهدي دليل مطالبه) امام( از مدعي قاضي كه هنگامي )ب

. نشمرد حق را ذي صادر نمود و امام رأي) يهودي( متهم نفع به درنگ بي ننموده، قاضي ارائه
 محكمه، زره به مراجعه بدون توانست كه مي يشخصيت توسط عدالت گونه اين رعايت

را  و آن نموده اعتراف زره پيدا كردن به كه داشت را بر آن وي ،بستاند را از متهم خويش
 ،)ع(علي فرمانروايي در دوران )598 ، 9ج: ق1380مجلسي، ( .بگرود اسالم علي بازگرداند و به به
برخورد نمود و از آنجا  هاي مذهبي يتاز اقل با مردي كوفه سويه خود ب در راه حضرت آن
با يكديگر  در مسير مشترك كردند كه توافق ،بود هر دو مشترك از مسير راه قسمتي كه

كه  شد و به سر دوراهي طي دوستانه با گفتگو و مصاحبت زودي به راه. كنند مصاحبت
 ت،رف حبش ميمصا كه سويي خود را به راه ،)ع(عليامام  لكن ،رسيدند ،جدا شوند بايست مي
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 پاسخ مهرباني با كمال نيست؟ امام پرسيد مگر مقصد تو كوفه تمام مرد با شگفتي .داد ادامه

سو  چرا از اين پس: پرسيد بار دوم ،بود نياورده دسته ب اي كننده قانع پاسخ داد چرا، مرد كه
 تو را مقداري خواهم مي: فرمود )ع(امام. ديگر است سوي آن كه كوفه آيي؟ راه مي

 ،كنند با يكديگر مصاحبت راه دو نفر در يك هرگاه: پيامبر اكرم فرموده. كنم مشايعت
 به كه حق اين به سببِ من ي،پيدا كرد بر من تو حقي اكنون .كنند بر يكديگر پيدا مي حقي

. رفت خواهم خودم راه و بعد به كنم تو را مشايعت چند قدمي خواهم مي ،داري من گردن
پيامبر شما : گفت است، را يافته حقيقت گويي كه منقلب با حالتي) حييا مسي يهودي(مرد 
 رايج در جهان دينش سرعت اين پيدا كرد و به مردم در ميان نفوذ و قدرتي چنين اين كه

 به وقتي مرد همراه و تحسين تعجب. است بوده اش كريمه اخالق همين علت به حتماً ،شد

علي  مقتدر وقت خليفه مسلمانش سفرِ و هم رفيق شد اين معلوم بعد برايش رسيد كه نهايت
ه بتحولي  وي و عواطف و انديشه دل ماجرا در اعماق اين مشاهده. است طالب بوده ابي بن

. علي قرار گرفت و فداكار و ياران او در شمار افراد مؤمن شد كه آن موجبو  ،وجود آورد
  )670، 2ج: ش1362كليني، (

  و بازرگانى هاى اقتصادى آزادى فعاليت. 8
نظام كلى اقتصاد اسالمى، براساس اصل احترام به مالكيت فردى استوار شده و انواع 

اسالم براساس اصل . هاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر اين مبنا تنظيم گرديده است فعاليت
شمارد و كسى حق ندارد بدون مجوز قانونى  هاى دينى را محترم مى مالكيت اقليت ،مزبور
. هاى صدر اسالم، به اين موضوع تصريح شده است در پيمان. زمينه دخالت كند در اين

عملى   در روابطى كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه سيره پيامبر اسالم
پيامبر . المللى بود ه در مقياس بينبارزى از طرح سياسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون ذم

سبحاني، ( .گرفتند كردند و از آنان وام مى وديان مدينه داد و ستد مىو امام على با يه ماسال
شد؛ البته آزادى  ى به جز جزيه، ماليات اضافى دريافت نمى، از بازرگانان ذم)137ص: ش1377

اى كه شرعاً حرام  هاى بازرگانى در حيطه قانون اسالمى است و ممنوعيت معامله فعاليت
مانند خوك، شراب، (چيزهايى كه از نظر اسالم مالكيت ندارد يا ) ربوى  مانند معامله(است 

ها به دليل آن است كه اسالم به  اين محدوديت(. همگانى است) آالت موسيقى و قمار
داد  مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاى زيانبارِ اسالمى عالقه  سالمت اقتصادى جامعه

ز فقهاي شيعه معتقدند اگر غيرمسلمانان اقدام البته برخي ا). و ستدهاى ممنوع جلوگيرى كند
به داد و ستد اشيايي كنند كه نزد مسلمانان ماليت ندارند و در اين امر تجاهر نكنند، جايز 

هاى بازرگانى، با  توانند در فعاليت مسلمانان مى ،بنابراين )255و  165: ق1408محقق حلي، (. است
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  حقوق شهروندي
  هاي دينياقليت

  از منظر فقه اماميه
  )54تا  39(

، اجارهدهند، وام بگيرند، يا از طريق رهن، هاى تجارتى تشكيل دهند، وام ب آنان شركت
وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادى 

تاريخ، روابط بازرگانى در تاريخ مسلمانان،  به شهادت )281، 4ج: ق1410شهيد ثاني،( .برقرار كنند
 ءهاى اقتصادى جز موضوع فعاليت. تمؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسالم بوده اس

هاى اساسى اسالم بوده و روايات اسالمى مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادى  برنامه
پرسيدند؛  شدند، ابتدا از كار و حرفه وى مى هرگاه با جوانى روبه رو مى پيامبر اكرم. است

اشت وى را تشويق گردانيدند و اگر هنرى د مى اگر شخص بيكارى بود، از او روى بر
در روايات متعددى، اين . ارزش انسان به كار و حرفه اوست: فرمودند كردند و مى مى

چنين وضعيتى اختصاص به مسلمانان ندارد و  )13، 11ج: ق1408نوري، ( .حقيقت مشهود است
هاي مذهبي در انجام معامالت  توان گفت اقليت بنابراين مي .باشد ها نيز مى ناظر به اقليت

ها ضربه وارد نكند كه در اين  زادند؛ تا آنجا كه به فرهنگ و ايمان مسلمانان و اقتصاد آنآ
  )25، 18، 5، 2، ابواب 12ج : ق1409حرّ عاملى، (. شود صورت ممنوع مي

  گيري نتيجه
 جامعه بين حقوقي تنها رابطه ،يا اتحاد ملي هقرارداد ذم فقهي در ديدگاه از نظر حقوقي

در  كه مسيحياني به ويژه ديني،هاي  اقليت و روابط است شده هاي شناخته و اقليت اسالمي
  .است شده ريزيپي اصل همين براساس ،اند زيسته اسالمي مي در كشورهاي كنار مسلمانان

شكل  ديني و اقليت) مسلمانان( اكثريت هاي متقابل ه، مسئوليتقرارداد ذم موجب به
همه  امنيت بايست و اقتدار خود مي امكانات تمام با اسالمي دولت آن و براساس گرفته مي

نمود  تضمين مي آنان را براي هاي الزم و آزادي ها را حفظ اقليت و عرضي مالي، جاني جانبه
و در  را رعايت اسالمي قوانين به احترام متقابل، مسئوليت موجب نيز به اقليت و جامعه
  :توان گفت لذا مي. كرد مشاركت مي و خارجي داخلي امنيت هاي تضمين هزينه

هاي ديني در فقه اماميه و عدم طرد آنان از جامعه  رسميت شناختن اقليت در اصلِ به
هاي ديني و همچنين برخي از حقوق مثل  اسالمي و طراحي چارچوبي براي رفتار با اقليت

اد د هاي ديني و مسلمانان نيست و نيز در چارچوب قرار مالكيت بر مال، فرقي ميان اقليت
شود و همينطور در فقه اماميه،  ذمه، امنيت جاني و مالي آنان توسط كشور اسالمي تأمين مي

  .هاي ديني قابل توجه باشد تواند براي اقليت مواردي مانند استقالل قضايي يا قاعده الزام مي
 مورد مطالعه دو صورت بايد به هاي اسالمي ها در سرزمين اقليت وضعيت ترتيب، اين به

هاي  عملكرد و مسئوليت حقوقي، وضعيت دو نوع اين ماهوي تفاوت به گيرد و با توجه قرار
  .خواهد بود و متفاوت ها روشن با اقليت در رابطه اسالمي دولت
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