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Abstract
This article, through a descriptive-analytic method and on a library-based
approach and by means of analyzing the protection of religious minorities
under Islamic legal system in one side and International Minority Protection
Law (IMPL) in the other side, aims to illustrate the relation between these
two systems. Religious Minorities have been the first type of these groups
enjoying international legal protection and it was after the occurrences such
as French Revolution and American Independence that protection has been
on rather secular basis. Religious minorities have been a serious Islamic
concern from the outset of its revelation. Thereupon, through taking into
account the requirements of time and place could be a remarkable pattern in
protecting minorities. States, by means of human rights obligations, have a
duty to respect, protect and fulfill religious rights of minorities under
International Law; meanwhile, in Islamic system and under Tribute Contract,
Islamic State shall protect minorities and respect and ensure their political,
civil, economic, social and judicial rights. As a result, by comparison with
International Human Rights Law, it seems that Tribute Contract, at least in a
faith community, is more capable in realization and assurance of the rights of
religious minorities.
Keywords: Religious Minority, Minority Rights, Islamic Law, International
Law of Human Rights, Tribute Contract.
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چکیده
اقلیتهای مذهبی ،نخستین گروههای اقلیت بودند هدم مدوحد یتا تهدای یودوقی
بینالتللی قراح گرفتن و تنهدا سدا ار حاد ادهای تداح خی هتادوال انودنس فرانسدم و
استونل آمر کا و حش آگاهیهای ملی بود هم یتا تها بر سا مای سکوالح قراح گرفت
و د گر جوامع اقلیت نیز تحت سوشش نظام یتا تی قراح داده ش ن  .ا ن دح یالی است
هم اسنم ار د ربار برای اقلیتهای د ندی ،ایتدرام و جا گداه و د های قائد بدوده ،بدم
گونمای هم میتوان بم مثابم الگو ی برای یتا ت ار اقلیتهدا ،مدتن لحداق اقادائا
ناشی ار شرا ط رماال و مکاال ،موحد توجم قراح گیرد .نوشتاح فراحو ،بر آال است تا ار
انل حوشی توصیفی-تحلیلی و بم شیوهای هتابخانمای ،با برحسی یتا ت ار اقلیدت-
های مذهبی دح نظام یووقی اسنم و نظام بینالتللی یتا ت ار اقلیتهدا ،نسدبت میداال
آال دو حا بنتا ان  .دح یالی هم یووق بینالتل  ،دح قالب تعه ا یووق بشری ،دولتها
حا بم حعا ت یووق مذهبی اقلیتها ملزم هرده است ،نظام اسنمی ،بر اساس نهاد ذمّم،
ار اقلیتها یتا دت بدم عتد آوحده و یودوق سیاسدی ،مد نی ،اقتادادی ،اجتتداعی و
قاا ی آنها حا محترم شترده و تاتین میهن  .بم نظر میحس نهاد ذمّم ،دح موا سدم
با یووق بینالتللی بشر ،دستهم دح ک نظام د نی ،بهتدر میتواند یودوق اقلیتهدای
مذهبی حا تحوق بخش .

واژگان کلیدی :اقلیت مذهبی ،یتا ت ار اقلیتها ،یووق اسنم ،یووق بینالتللدی بشدر،
قراحداد ذمّم.

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

 .1دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم (نویسنده مسئول) رایانامهfazaeli2007@gmail.com:

 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم.
 . 3دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم.
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مقدمه

مذهب یکی از عوامل اصلی در فرآیند شککلگیکری هویکت و هویکتیکابی افکراد یک
جامعه است .از نظکر روا شناسکا عضکویت در گکروههکای اجتمکاعی-مکذهیی و تعلکب بکه
اعتقادات مسال

و ایما مذهیی مانند سکرری در برابکر از خکود بیگکانگی1عمکل مکیکنکد

(ساداترضوی  .)19 :1388دین و مذهب همکواره از نیرومنکدترین عوامکل ای کاد نظکم و
ثیات در ابعاد گوناگو روابط اجتماعی و سیاسی بودهاند و باورهای مذهیی تداوم اجتماع
را از خالل معنادهی به حیات جمعی و قاعدهمندسازی مناسیات گروهی تضکمین نمکودهانکد
(جهانی  .)6 :1392وانگهی هویکت دینکی از مهکمتکرین عناصکر ای ادکننکدهی همیسکتگی
اجتماعی در سطح جوامع است .از این رو شایسته و بلکه بایسته است که هویت دینی افراد
و گروهها در جامعه به نحوی منطقی مورد حمایت نظامات اجتماعی به ویژه نظام حقکوقی
قرار گیرد و به گونهای شایسته از این ظرفیت در ای اد و تقویت انس ام و همیستگی ملکی و
بینالمللی بهره برده شود.
به باور حقوقدانا بینالمللی آغاز حمایت از اقلیتها و بهطور ویژه اقلیتهکای مکذهیی
را باید انعقاد معاهدات وسکتفالی دانسکت .پکز از آ بکود ککه در سکده  19دغدغکه حقکوق
اقلیتها به یکی از میاحث حقوق بینالملل تیدیل شد و در سده بیستم و بهویژه پز از پایا
جنگ جهانی نخست به اوج شکوفایی خود رسید؛ به گونهای ککه مکیتکوا گفکت شکالوده
اصلی نظام فعلیِ حمایت از اقلیتها در حقکوق بکینالملکل کنکونی بکه دورا جامعکه ملکل و
معاهدات صلح2بین کشورهای غالب و مغلوب جنگ باز میگکردد (.)Swamy, 2014: 15
اقلیتهای مذهیی نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایتهای حقوقی بکینالمللکی
قرار گرفتند و تنها پز از رخدادهای تاریخی مهمی همچو انقالبهای فرانسه و آمریکا و
116

1. Self-alienation.
2. Peace Treaties.

رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکوالر قرار
گرفکت و اقلیتهکای دیگکر 
نیز تحت پوشش قرار داده شدند)Hidayat & Zubair, 2013: 56( .
ویژهای برخوردار است .تأمل در گفتما حقوق بنیادین بشر نشا از قرابکت و مطابقکت آ
با آرما های مکتب انسا سازِ اسالم دارد (آقایی  .)5-4 :1376تأکید بر واالیکی و کرامکت
انسا حاکی از پیوند وثیب ادیا الهی به ویژه اسالم با آرما هکای اصکیل حقکوق بشکر دارد.
حقوق بشر روایت تازهای از حقوق طییعی است و حقوق طییعکی خکود زیکزی نیسکت جکز
تعییری دیگر از حقوق فطری یا الهی (موحد  .)60 :1382حمایکت از اقلیتهکای مکذهیی و
اشخاص متعلب به آنها از موضوعات مهم در فقه اسالمی اسکت ککه در قالکب قکرارداد ذمّکه

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

ادیا الهی حامی راستین حقوق بشر بوده و دیکن میکین اسکالم در ایکن زمینکه از جایگکاه

حمایتهای اساسی و الزامآوری را برای اقلیتهای مذهیی تأمین میکند.
مقاله حاضر درصدد است با بررسی حمایتهای صورتگرفته از اقلیتهای مکذهیی در
نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر نسیتِ میکا ایکن دو را نمایانکده تکا معلکوم
گردد که آیا نظام حمایتی اسالم در قالب نهاد ذمّه میتواند امروزه به عنکوا الگکویی بکرای
حمایت از اقلیتها عرضه شده و مورد توجه قرار گیرد؟
 .1مفهوم اقلیت مذهبی

برای دست یابی به تعریف مورد نظر مقاله از اقلیت مذهیی نخست باید به بررسی مفهوم
دو واژه مذهب و اقلیت برردازیم.
 .1-1مذهب

1

تا کنو تعریفی جامع و مانعی از مذهب که مورد اتفاق نظر باشد ارائه نشکده اسکت .از
دیدگاه برخی اندیشمندا معاصر واژه مذهب مفهومی ابهکامآمیز داشکته و هرگکز بکه یک
موضوع معین و مشخص عینی در جها داللکت نکدارد (اسکمیث  .)126 :1387در فرهنکگ
فارسی عمید از واژه مذهب بکه معنکای راه و روش و طریقکه یکاد شکده اسکت .همچنکین در

Religion.

1.
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فرهنگ فارسی معین به معنای جایِ رفتن روش طریقه شعیهای از دین دین ککیش هکر
یک

از مکذهبهککای فلسکفی و نحلککه تعریکف شکده اسککت .واژه  Religionاز ریشکه التینککی

 Religioگرفته شده است و به معنای «آمیختهشد » است (اسکمیث همکا  .)129 :فرهنکگ
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حقوقی بِلَ

1نیز مذهب را زنین تعریف میکند« :مکذهب ارتیکاا انسکا بکا خکدا تقکد

عیادت اطاعت و خود را تحت فرامین و دسکتورات موجکودی فراطییعکی و برتکر قکرارداد
است؛ مذهب در مفهوم گسترده آ شامل تمام اَشکال اعتقاد به وجود خکالب برتکری اسکت
که بر انسا ها با رضایت آنها اعمال قدرت میکند و یا با وعده پکاداش و عقوبکت اخکروی
قواعد رفتاری را بر آنها تحمیل مینماید»)Lerner: 26( .
واژه  Religionدر مغربزمین به معنای مکتبهای درو یک

دیکن و حتکی بکه معنکای

خودِ دین به کار میرود (توفیقی  .)13 :1379در نظام بینالمللی حقوق بشر مفهوم مذهب
متفاوت و اعم از معنای آ در جوامع مذهیی همچو ایرا است .به باور کمیته حقوق بشر
مذهب افزو بر مذاهب سنّتی باورها و ادیا نوظهکور را نیکز در بکر میگیکرد و از ایکن رو
ماده  18میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی2همزما از یکتاپرستا و بیدینا و آنکانی هکم
که اعتقادات مذهیی خویش را ابراز نمکیدارنکد حمایکت بکه عمکل مکیآوردCCPR, 27 ( .

)September 1993
دادگاه بینالمللی کیفری برای روانکدا3در قضکیه آکایسکو«4گکروه مکذهیی» را ایکنگونکه
تعریف میکند« :گروه مذهیی متشکل از افرادی است که دارای مذهب و فرقهای مشترک
بوده یا به شکلی خاص عیادت میکنند» .دیوا در قضیه کایشما و روزایندانا تقرییکا همکا
تعریف را از گروه مذهیی ارائه میدهد« :گروه مذهیی شامل فرقه یا گروهی اسکت ککه بکه
شکل خاصی عیادت میکنند و در اعتقادات مشترکی سهیم هستند»( .دشتی )62 :1393
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Black's Law Dictionary.
International Covenant on Civil and Political Rights (16 December, 1966).
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
Akayesu.
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 .2-1اقلیت

1

در فرهنگ عمید اقلیت به معنای «ککمبکود

جمعیکت یکا گروهکی ککه دارای نکژاد یکا 

دارای آ مذهب یا آ آداب و رسوم خاص نیاشند مقابل اکثریت» آمکده اسکت .فرهنکگ
بزرگ سخن در تعریف اقلیت زنین آورده اسکت .1« :حالکت کمتکر بکود  .2 .گروهکی از
مردم ی

جامعه که از جهاتی مانند دین فرهنکگ نکژاد و بیکنش سیاسکی از عمکوم مکردم

تمایز دارند و نسیت به عموم جمعیت کمتری دارند .3 .بخش یا گروهکی از یک

م موعکه

که تعداد اعضایش نسیت به عموم کمتر است».
با وجود بسیاری از اشارهها به اقلیت در نهادهای بینالمللی و حمایتهای صورتگرفته

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

مذهب یا آداب و رسوم خاصی باشند و در مملکتکی زنکدگی کننکد ککه اکثکر آ مملککت

از آنها تعریف عموما توافبشکده و قانونکا الکزامآوری از واژه اقلیکت وجکود نکدارد .دیکوا
دائمی دادگستری بینالمللی2در رأی مشورتی  31ژوئیه  1930در پاسخ به سکاال کمیسکیو
مخککتلط یونککانی -بلغککاری تعریفککی از واژه جامعککه3ارائککه داد کککه بککه نظککر میرسککد در نظککام
معاهداتِ اقلیتهای جامعه ملل از واژه جوامع متکراد

بکا عنکوا اقلیتهکا اسکتفاده شکده

است .تعریفی که دیوا از مفهوم اقلیت ارائه داد به شرح زیر است:
«گروهی از اشخاص که در کشور یکا سکرزمین خکاص زنکدگی میکننکد و دارای نکژاد
مذهب زبا و سنّتهای خاص خود هستند و به واسطه هویت مشکترک نکژادی مکذهیی و
زبانی و سنّتی با همدیگر احسا
و فرزندانشا را بر اسا

همیستگی دارند و سنّتها و آیین خود را حفظ مینماینکد

فرهنگ و سنّتهای خویش آموزش میدهند و در ایکن راسکتا بکه

یاری همدیگر بر میخیزند» (.)PCIJ, 1930: 21

کاپوتورتی 4گزارشگر ویژه کمیسکیو فرعکی منکع تیعکیح و حمایکت از اقلیکتهکا 1بکه
یکی از نظریهپردازا ِ مفهوم اقلیت تعریفی ارائه کرده ککه مکورد پکذیرش گسکتردهای قکرار
گرفته و از تعاریف مرجع جهت مطالعه نظام حقوق اقلیتها به شمار میآید:
Minority.
Permanent Court of International Justice (PCIJ).
Community.
Francesco Capotorti.

1.
2.
3.
4.
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«گروهی که از نظر عددی کمتر از بقیه جمعیت کشور بکوده و در موقعیکت غیکر حکاکم
قرار دارند .این اعضاء با داشتن تابعیت آ دولت خصایص قومی مذهیی یا زبانی متفکاوت
از دیگر افراد کشور دارند؛ هرزند به صکورتی ضکمنی نسکیت بکه حفکظ فرهنکگ سکنّتها

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مذهب و زبا خودشا احسا

همیستگی دارند»)Papoutsi, 2014: 308( .

با وجود تعریفهایی از اقلیت که تاکنو ارائه شده است تعریف جامع و کاملی از این
واژه در اسناد بینالمللی نیامده است .شاید بتوا از منظر حمایت از حقوق اقلیتها تعریف
زیر را جامعتر و به نسیت کاملتر دانست:
«اقلیت به گروهی از افراد گفته میشود که جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشکور یکا ایکالتی
از کشور داشته و در حاکمیت حضور ماثری ندارند .اعضکای ایکن گکروه از ویژگیهکای
متفاوت قومی مذهیی یا زبانی برخوردارند و برای حفظ آ خصایص احسا

همیستگی

دارند .گروههای اقلیت بر حسب سکونتِ م تمع یا پراکنده تیعه یکا بیگانکهبکود و تقکدم و
تأخر سکونتشکا در کشکور از حمایتهکای منکدرج در نظکام حقکوق اقلیتهکا برخکوردار
میشوند»( .عزیزی )134 :1385
 .3-1اقلیت مذهبی در حقوق بینالملل

با توجه به آنچه گذشت اقلیت مذهیی را از منظکر حقکوق بینالملکل میتکوا اینگونکه
تعریف کرد:
«گروهی از افراد که جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشور یا ایالتی از کشکور داشکته دارای
مذهب و اعتقکاداتی متفکاوت بکا سکایر اعضکای جامعکه بکوده و بکرای حفکظ آ خصکایص و
ویژگیها احسا

همیستگی دارند؛ اما در عرصههای مختلف به ویکژه در اداره جامعکه بکه-

طور ماثر و با فرصت یکسا همانند اکثریت مشارکت و حاکمیت ندارند».
 .4-1اقلیت مذهبی در اسالم

در فقه اسالمی منظور از اقلیت مذهیی هما اقلیت دینی است و اقلیت مذهیی به معنای
خاص و امروزین مطرح نیست .فقهای شکیعه اقلیتهکای دینکی یکا اهکل ذمّکه را شکامل اهکل
120
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities.

1.

کتاب میدانند و شامل پیروا ادیا یهکودی مسکیحی زرتشکتی و صکابئی هسکتند و
اعتقکاد 
دارند که غیر آنها را شامل نمیشود و درایکنبکاره بکه روایتکی از رسکول اککرم (ص) اشکاره
1401ق .)568 :اصطالح اهل کتاب سی و ی

بار در قرآ ذکر شده اسکت و در بسکیاری

موارد در مقابل مشرکا ذکر شده است .قرآ کریم در بسیاری موارد حکم آ دو گروه
را از هم تفکی

کرده و این خود نشانه مغایرت مفهوم آ دو است (امکامی و نورالکدینی

 .)10 :1393فقهای اهل سنّت نیز در ایکن ککه قکرارداد ذمّکه شکامل اهکل کتکاب و زرتشکتیا
میشود و مرتدها را در بر نمیگیرد اتفاق نظر دارنکد .امکا در مکورد غیکر اهکل کتکاب و نیکز
زرتشتیا اختال

نظر دارند؛ گروهی بیکا کردهانکد ککه قکرارداد ذمّکه فقکط اهکل کتکاب و

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

میکنند که میفرماید« :من جکز از اهکل کتکاب از هکی کسکی جزیکه نمیگیکرم» (کلینکی

زرتشتیا را شامل میشود و بقیهی غیرمسلمانا را در بر نمیگیرد .این قول حنابلکه شکافعیه
و ظاهریه است اما اوزاعی و مالکی بیا کردهاند که قرارداد ذمّه شکامل سکایر غیرمسکلمانا
نیز میشود .گفته شده است قول راجح در مذهب اهل سنّت همین قول است.
 .5-1عقد ذمّه

کلمة ذمّه در لغت به معنای عهد و اما به کار میرود (معلو
در حقیقت ی
اسا

بیتا .)116 :عقکد ذمّکه

پیما همزیستی مسالمتآمیز میا حاکم اسالمی و اهل کتکاب اسکت و بکر

آ اهل ذمّه در قیال پرداخت جزیه و رعایت نظم عمومی جامعه اسالمی از حمایت

دولت اسالمی و مصونیت مال جا و نامو

خود برخوردار میگردند .از نظر اکثکر فقهکا

عقد الزم است و هی ی

از طرفین حب فسخ آ را ندارند و نمیتوانند

عقد ذمّه همانا ی

از اجرای تعهدات آ سر باز زنند( .موسوی خویی )112 :1388
 .2حمایت از اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی اسالم
 .2-1اقلیت در اندیشه سیاسی اسالم

تابعیت اسالمی بر اسا

مفهوم امّت اسالمی همه مسلمانا را امّت واحکدهای مکیدانکد

که در امری به نام دین اسالم با همدیگر مشترکاند .از ایکن رو در اسکالم امکت را جامعکه
باورمندا به وجود میآورد نه اجتماع شهروندا (خلیلیکا  .)137 :1377از منظکر اسکالم
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تابعیت بر یکی از دو پایه ایما (اسالم) و پیما (قرارداد) اسکتوار اسکت؛ از ایکن رو فکردی
تابع دولت اسالمی به شمار میرود و از حقوق شهروندی برخوردار میگردد که یا مسلما
باشد و یا اهل کتاب که با دولت اسکالمی پیمکا ذمّکه بسکته اسکت .بنکابراین مکرز خکودی و

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

بیگانه تنها با یکی از دو معیار یادشده تعیین میگردد (دانشپژوه )82 :1380
اقلیتها در اندیشه سیاسی اسالم و آراء فقها و م تهکدا اسکالمی از احتکرام و جایگکاه
ویژهای برخوردارند و مقوله اقلیتهای مذهیی یکی از جکدّیتکرین مسکائل دیکن اسکالم از
آغاز پیدایش آ اسکت ( .)Ghanea, 2012: 58در فقکه اسکالمی منظکور از اقلیکت مکذهیی
هما اقلیت دینی است و اقلیت مذهیی به معنای خاص و امروزین موضوعیت ندارد .فقهای
شیعه اقلیتهای دینی یا اهل ذمّه را فقط اهل کتاب میدانند که پیرو ادیا یهودی مسیحی
زرتشتی و صابئی هستند و اعتقاد دارند که غیر آنهکا را شکامل نمکیشکود و در ایکن بکاره بکه
روایتی از رسول اکرم (ص) اشاره میکنند که میفرماید« :مکن جکز از اهکل کتکاب از هکی
کسی جزیه نمیگیرم» (کلینی  .)568 :1401به عقیده ایشا اصطالح اهل کتاب که سی و
ی

بار در قرآ آمده و در بسیاری موارد در مقابل مشرکا ذکر شده است و قرآ ککریم

در بسیاری موارد حکم آ دو گروه را از هم تفکی

کرده اسکت خکود نشکانهی مغکایرت

مفهوم آ دو است (امامی و نورالکدینی  .)10 :1393امکا اکثکر فقهکای اهکل سکنّت مکراد از
اقلیتهای دینی را افراد غیرمسلما میدانند؛ یعنی افزو بر مسیحیا یهودیا زرتشکتیهکا
و صابئیها بقیه افراد غیرمسلما را نیز در شمار اقلیتهای دینی به شمار میآورنکد .فقهکای
اهل سنّت در این که قرارداد ذمّه شامل اهل کتاب و زرتشکتیا میشکود و مرتکدا را در بکر
نمیگیرد اتفاق نظر دارند .اما در مورد غیکر اهکل کتکاب و زرتشکتیا اخکتال

نظکر دارنکد؛

گروهی بیا کردهاند که قرارداد ذمّه فقط اهل کتاب و زرتشتیا را شکامل مکیشکود و بقیکه
غیر مسلمانا را در بر نمیگیرد که این قول حنابله شکافعیه و ظاهریکه اسکت امکا اوزاعکی و
مالکی بیا کردهاند که قرارداد ذمّه شامل غیراهل کتاب نیز میشود .گفته شده قول راجکح
در مذهب تسنن همین قول است که در ذیل به بیا دالیل می پردازیم:
اخذ جزیه از پیروا م و
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در حالی که به اعتقکاد اهکل سکنّت م کو

از اهکل کتکاب

نیستند .زیرا پیامیر اکرم (ص) میفرماید" :سنوا بهم سنه اهل الکتکاب" بکا آنکا (م وسکیا )

همانند اهل کتاب رفتار کنید .پز قرار داد ذمّه اختصاص به اهل کتاب ندارد و اخکذ
جزیکه 
از م و دلیکل بکر جکواز اخکذ آ از غیکر اهکل کتکاب اسکت .پیکامیراکرم (ص) هکر گکاه
سایر مسلمانا مینمود و آنا را به تقوای الهی دعکوت مکیککرد و مکیفرمکود :هکر گکاه بکا
دشمنا مشرک روبهرو شدید آنا را به یکی از این سه پیشنهاد دعوت کنید و هر ککدام را
پذیرفتند برذیرید :ابتدا آنا را به اسالم دعوت کنید .اگر نرذیرفتند به آنا پیشنهاد پرداخت
جزیه و قرارداد صلح بدهید و اگر قیول کردند شما نیز آ را برذیرید .اما اگر قیول نکردنکد
از خداوند یاری بخواهید و آماده کارزار شوید( .زیدا 1382ق)11-30 :
به هرحال قدر متیقّن این است که پیروا ادیا الهی که به اهکل کتکاب موسکومانکد بکا

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

فرماندهی سراه مسلمانا را بر دوش کسی مینهاد توصکیههکای خاصکی را بکه فرمانکدها و

انعقاد قرارداد ذمّه شایستهی عنوا شکهروند در قلمکرو دولکت اسکالمی مکیگردنکد .فلسکفه
وجودی اصلیِ تشریع عقد ذمّه در دین اسکالم همانکا ای کاد همزیسکتی مسکالمتآمیکز میکا
اقلیتهای دینی و اکثریت مسلما در جامعه اسالمی اسکت .اسکالم و منیکع اصکلی آ یعنکی
قرآ کریم به دلیل احترام خاصی که برای پیامیرا الهی قائل است پیروا واقعی آنها ککه
سرِ ستیز با جامعه اسالمی نداشکته باشکند را نیکز محتکرم مکیشکمارد و در زیکر زتکر حمکایتی
حکومت اسالمی میداند)Yusuf, 2007: 16( .
دین اسالم هرگز پیروا سایر ادیا را به پذیرش اسالم م یور نمکیکنکد؛ زیکرا خداونکد
میفرماید« :ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَیَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (الیقره .)256 :یعنی هی اجیکاری در
دین نیست و راه هدایت و رستگاری از راه ضاللت و گمراهی مشخص شده است .حکدیثی
از پیامیر اکرم (ص) نقل است که میفرماید« :کسی که ذمّی را اذیت کند دشمن او هستم و
در روز قیامت هم با او دشمنی خواهم کرد» (سیوطی  .)455 :1352بنابراین دین اسکالم نکه
تنها افراد را م یور به پذیرش نمیکند بلکه هشدار میدهد که کسی هم نمکیتوانکد آنهکا را
مورد آزار و اذیت قرار دهد .پیامیر اکرم (ص) بکه رفتکار برادرگونکه بکا پیکروا سکایر ادیکا
توصیه میفرمودند .به طوری که امام کاسانی در الیدایع نقل مکیکنکد ککه پیکامیر فرمودنکد:
«فاذا قیلوا عقد الذمّه فاعلمهم ا لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین»؛ یعنی هکر گکاه
عقد ذمّه را پذیرفتند به آنها اعالم کنید آنچه به نفع مسلمین است آنهکا هکم نفکع میبرنکد و
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آنچه به زیا مسلمانا باشد به زیا آنها نیز خواهد بود (کاسکانی 1327ق .)100 :یعنکی در
جامعه اسالمی حقوق و تکالیف اهل کتاب و مسلمانا یکسا است.
 .2-2حقوق و آزادیهای اقلیتهای دینی بر اساس قرارداد ذمّه

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

به موجب قرارداد ذمّه اقلیتهای دینی در مقابل تعهداتی که ان ام میدهند تا زمانی که
بر پیما خود باقی بمانند تحکت حمایکت حکومکت اسکالمی قکرار دارنکد و شکهروند جامعکه
اسالمی به شمار میروند و از حقوق و آزادیهای شهروندا برخوردار میشوند .از جملکه-
ی این حقوق و آزادیها عیارتند از:
 .1-2-2حقوق و آزادیهای اساسی

حکومت اسالمی افراد غیر مسلما را به عنوا بیگانگا تلقی نمیکند بلکه با این افراد
همپیما شده و به حقوق و آزادیهای آنها توجه ویژهای داشته اسکت .در این کا برخکی از
حقوق و آزادیهای بنیادین که بر اسا

قرارداد ذمّه برای اقلیکتهکای دینکی شکناخته شکده

است در زیر بیا میشود:
الف -مصونیت :حب مصونیت که بر اسا

آ جا مکال نکامو

اقامتگکاه و امکاکن

اقلیتهای دینی در امکا اسکت .بنکابراین اقلیکتهکای دینکی بکا انعقکاد قکرارداد ذمّکه در پنکاه
حکومت اسالمی هستند و مانند هموطنا مسلما از امنیت و مصونیت بهرهمند میگردند و
تأمین امنیت آنا برعهدهی حکومکت اسکالمی اسکت .علکی ابکن ابکیطالکب(ع) میفرمایکد:
«ذمّیها جزیه میپردازند؛ برای آ که جا و مالشکا ماننکد مسکلمانا باشکد( ».ابکن قدامکه
1367ق)455 :
ب -آزادی عقیده و مذهب :از جمله آزادیهایی که برای اقلیتهکای دینکی بکر اسکا
قرارداد ذمّه در حکومت اسالمی شناخته شده آزادی عقیده و مذهب است .هما طکور ککه
پیشتر گفته آمد در دین اسالم هی اکراهی برای پذیرش عقیده اسالمی وجود ندارد .بدین
سا اقلیتهای دینی حب دارند بر دین خود باقی بمانند .عالوه بر آ میتوانند مناسک

و

مراسم دینی خود را در معابد و اماکن مقدسهی خود ان کام دهنکد .در قکرارداد میکا پیکامیر
اکرم (ص) و ن را آمده است که «هی کشیش یکا زاهکدی از کلیسکا اخکراج نمکیشکود و
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هی گونه تحمیل یا تحقیری بر آنها بار نخواهد شد .همچنین اراضی آنها به وسیله لشکگریا
ما اشغال نخواهد شد( ».نظری )150 :1384
به رسمیت شناخته شده آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه است .اهل ذمّه میتوانند هر ک کا
که بخواهند در قلمرو حکومت اسالمی زندگی کنند؛ ب ز در حرم که عیارت اسکت از -1
مکه و آنچه که اطرا

آ قرار دارد  -2ح از که شامل مکه مدینه طائف و خییکر مکی-

شود و  -3مساجد مسلمانا  .همچنین به دلیل نص صریح قرآ کریم هی کز حکب نکدارد
بدو رضایت وارد زندگی خصوصی آنها شود .خداوند زنکین میفرمایکد« :یکا أَیُّهَکا الَّکذِینَ
آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُکمْ خَیْکرٌ لَّکُکمْ لَعَلَّکُکمْ

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

ج -آزادی مسکن :یکی دیگر از حقوقی که در قالب قرارداد ذمّه برای اقلیتهای دینی



تَذَکَّرُو َ فَإِ ْ لَمْ تَ ِدُوا فیهکا أَحَکدا فَکال تَکدْخُلُوها حَتَّکی یُکاْذَ َ لَکُکمْ وَ إِ ْ قیکلَ لَکُکمُ ارْجِعُکوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُو َ عَلیمٌ :ای مامنا وارد خانه دیگرا نشوید مگر این
که با صاحب خانه مأنو

گردید و به اهل آ خانه سالم کنید .این بکرای شکما بهتکر اسکت

باشد که متذکر شوید .و اگر به شما گفته شد که برگردید برگردید که آ پاکیزهتر است
برای شما و خداوند به کردار شما آگاه است( ».النور 28 :و )28
 .2-2-2حقوق و آزادیهای مدنی

اهل ذمّه در مسائل مربوا بکه حقکوق مکدنی از قییکل معکامالت ازدواج طکالق ار و
مانند اینها میتوانند بر طیب آیین خود عمل کنند و ملزم به پیروی از قوانین اسالمی نیسکتند.
اقلیتهای دینی در معامالت مانند مسلمانا هستند مگر در مورد معامالت ربکوی؛ زیکرا در
این باره حدیثی وجود دارد که موجب نهی آنها از اینگونه معامالت مکیشکود .پیکامیراکرم
(ص) برای زرتشتیا نوشت که اگر معامله ربوی کنید و یا اجازه ان ام آ را بدهید با خکدا
و رسول خدا جنگ کردهاید (جصاص .)439 :این کالم پیامیر (ص) اشاره به مضکمو آیکه
شریفهای دارد که ربا را اعال جنگ با خدا دانسته است« .فَإِ ْ لَمْ تَفْعَلُوا فَکأْذَنُوا بِحَکرْبم مِکنَ
اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِ ْ تُیْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُ ُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُو َ وَ ال تُظْلَمُو َ»( .الیقره)279 :
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 .3-2-2حقوق و آزادیهای قضایی

دین اسالم میا همهی افرادی که در جامعهی اسالمی زندگی میکنند فارغ از مسلما
بود یا نیودنشا به اجرای عدالت حکم میکند .خداونکد مکیفرمایکد« :وَ إِذا حَکَمْکتُمْ بَکیْنَ

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

النَّا ِ أَ ْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِ َّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِ َّ اللَّهَ کا َ سَمیعا بَصیرا :و زو میا مکردم
داوری میکنید به عدالت داوری کنید .آنچه خدا شما را به آ پند میدهکد نیکوسکت بکه
راستی که خدا شنوا و بیناسکت» (النسکاء .)58 :همچنکین خداونکد مکیفرمایکد« :یکا داوُودُ إِنَّکا
جَعَلْناکَ خَلِیفَة فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّا ِ بِالْحَبِّ وَ ال تَتَّیِعِ الْهَوى فَیُضِلَّ

َ عَکنْ َسکیِیلِ اللَّکهِ

إِ َّ الَّذِینَ یَضِلُّو َ عَنْ سَیِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ» (ص)26 :
اسالم در قرارداد ذمّه احککام قضکایی اقلیکتهکای دینکی را بکه رسکمیت شکناخته اسکت.
بنابراین هر وقت میا آنها نزاع در گرفت مکیتواننکد بکه محکاکم خکود رجکوع کننکد و در
مراجعه به محاکم اسالمی هم مختار هستند .محاکم اسالمی هم م یور به رسیدگی نیسکتند.
خداوند میفرماید« :فَإِ ْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ :پز اگر نکزد تکو آمدنکد در
میا آنها داوری کن یا آنها را به حال خود واگذار (المائده .)42 :الیته در مواردی که ی
ذمّی و طر

طر

دیگر مسلما باشد به محاکم اسالمی رجوع میشود و بدو توجکه بکه

عقیده و فکر آنا و با رعایت عدالت میادرت به صدور حکم مکیگکردد .امکام علکی(ع) در
عهدنامهی خویش به والی مصر در خصوص اجرای عدالت بر اهل ذمّه و حبداد به مظلوم
و سختگیری بر ستمگر سفارش کرد( .خفاجی )117 :1387
 .4-2-2حقوق اقتصادی و تجاری اقلیتهای دینی

اصل مالکیت اقلیتهای دینی بمانند مالکیت افکراد مسکلما مکورد احتکرام و مصکونیت
قرار دارد .امام علی(ع) میفرماید« :آنا جزیه دادهاند تا خونشا همانند خو ما مسکلمانا
و اموالشا همانند اموال ما مسلمانا محترم باشد» .پز حرمکت امکوال اهکل ذمّکه بکا حرمکت
اموال مسلمانا برابر است .بر اسا

قرارداد ذمّه اقلیتهای دینی در فعالیتهای اقتصادی و

ت اری آزادند و اموال ذمّیّو ماننکد امکوال مسکلمانا اسکت و هکر دو دارای حککم واحکدی
هستند .در صکورتی ککه طکر
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برخال

معاملکه مسکلما باشکد معکامالتی ککه ارزش مکالی نکدارد و

مقررات اسالمی است ممنوع میباشد .پیامیر گرامی اسالم (ص) با یهودیا مدینه

داد و ستد میکرد و این خود نشا دهندهی آزادی روابط اقتصکادی و ت کاری مسکلمانا
اقلیتهای دینی است( .محمدزاده رهنی و فریدی )117 :1389

قرارداد ذمّه اقلیتهای دینی در برابر حمایتهای حکومت اسالمی

تکالیف و تعهداتی نیز برعهده میگیرند؛ از جمله پرداخت جزیه .در این راسکتا فکردی ککه
جزیه پرداخت میکند باید عاقکل بکال مکذکر و همچنکین توانکا بکه پرداخکت جزیکه باشکد
(خمینی  .)449 :1386پرداخت جزیه بیشتر به خاطر حمایتی است که حکومت اسالمی از
آنها به عمل میآورد؛ پرهیز از جنگ با مسلمانا یا یاریرساند به مشرکا برای پیککار بکا
مسلمانا ؛ عدم تظاهر به ارتکاب محرّمات در شریعت اسکالمی از قییکل مصکر

مشکروبات

الکلی خورد گوشت خوک و نکاح با محارم (اگرزکه در دیکن خودشکا م کاز باشکد)؛
پرهیز از احدا معابد جدید (کلیسا کنیسه آتشکده) و نواختن ناقو
1412ق .)44 :همچنین اقلیتهای دینی نیاید به نامو

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

در مقابل بر اسا

بکا 

در معابد (طوسکی

مسلمانا خیانت کنند و سیب آزار و

اذیت آنها شوند.
 .3حمایت از اقلیتهای مذهبی ،از چشمانداز نظام بینالمللِ حمایت از اقلیتها
 .1-3ماهیت کلّیِ نظام حمایت از اقلیتها

نظام حمایت از حقوق بشر و نظام حمایت از اقلیتها در مسیری یکسا گام برمیدارند
و هد

هر دو نظام عام حقوق بشر و نظام حقوق اقلیتها نیل به برابری است .اما با توجکه

به تفاوتهایی که بین این دو نظام وجود دارد سازوکارهای دستیابی به این برابکری در هکر
کدام متفاوت از دیگری است .منع تیعیح شکلی ککه بکرای حصکول برابکری در نظکام عکام
حقوق بشر کافی مکینمایکد و کارآمکدی مناسکیی دارد در نظکام حقکوق اقلیکتهکا توانکایی
برطر سازی و شکوفایی نیازمندیها و توانمندیهای ویژهی افراد متعلب به اقلیتها را که
برخاسته از تفاوت موقعیت و وضعت این افراد با افراد عادی است دارا نیست .اگر در نظکام
حقوق بشر هرگونه تمایز و برتری بر مینای خاستگاه قومی نژاد جنسیت زبا مذهب و...
تیعیحآمیز شمرده میشود و ممنوع است عدم لحاظ ویژگیهای افراد متعلب به گروههای
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آسیبپذیر همچو اقلیتها نیز به تیعیح غیرمستقیم که گاه از آ با عنوا تیعیح مکاهوی

1

یاد میشود ( )CESCR, 2 July 2009: para. 9ختم میگردد( .فضکائلی و کرمکی :1395
)121
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خصیصهی آسیبپذیری2گروههای اقلیت موجب شده است افراد متعلب به ایکن گکروه-
ها برای حفظ کرامت انسانی و نیل به برابری ماهوی 3افکزو بکر حمایکتهکای پوشکانندهی
مطلبِ افراد بشر در حقوق بینالملل نیازمند حمایتها و حقوق خکاص خکود نیکز باشکند .در
این راستا اصل منع تیعیح بهمانند پلی نظام عام حقوق بشر را بکا نظکام حقکوق اقلیکتهکا
پیوند میدهد (عزیزی  .)137 :1385آغاز بینالمللیشد حقکوق بشکر توسکط معاهکدات را
میتوا از جمله در برخی موافقتنامههای منعقده میا دول اروپایی و جهانشکاهیِ عثمکانی
در خصوص حمایت از اقلیت مسیحی در سده نوزده میالدی جست و کرد (مهرپور :1390
 .)23به نظر میرسد در نظام بینالمللی حقوق بشکر کنکونی بتکوا از دو سکرر متفکاوت و در
عین حال مکمّل به مثابه ابزارهای اصلی برای حمایت از اقلیتهای مکذهیی بهکره بکرد و بکه
آنها تمس

جست :آزادی مذهیی وحقوق اقلیتها ( .)Valentine, 2004: 449از این رو

برای پیبرد به حمایتهای صورتگرفته از اقلیتهای مذهیی در حقوق بینالملل کنونی
باید به پکویش و ککاوش در اسکناد و رویکه قضکایی بکینالمللکیِ مکرتیط بکا آزادی مکذهیی و
حمایتهای بهعملآمده از مذهب و حقوق اقلیتها و به طکور خکاص حقکوق مکذهییِ ایکن
گروهها پرداخت .این موضوع در ادامه وجهه همت نگارندگا قرار خواهد گرفت.
 .2-3حمایت از آزادی مذهبی در حقوق بینالملل

در نظام بینالمللِ حقوق بشکر مفهکوم مکذهب متفکاوت و اعکم از معنکای آ در جوامکع
مذهیی همچو ایرا است .به باور کمیتکه حقکوق بشکر مکذهب افکزو بکر مکذاهب سکنّتی
باورهای دینی و ادیا نوظهور را نیز در بر میگیرد و از ایکن رو مکاده  18میثکاق بکینالمللکی
حقوق مدنی و سیاسی همزما از یکتاپرستا و بیدینا و آنانی هم ککه اعتقکادات مکذهیی
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Substantive discrimination.
Vulnerability.
Substantive equality.

1.
2.
3.

خویش را ابکراز نمکیدارنکد حمایکت بکه عمکل مکیآورَد ( 27 September 1993:
 CCPR,
 .)para. 1آزادی مذهیی به عنکوا مهکمتکرین دسکتآورد میکارزه بکرای حقکوق انسکا در

انشاء «حب بر آزادی مذهیی» در اسناد بینالمللیِ حقکوق بشکری در میکا منظومکه حکبهکای
بشری طریقهای منحصر به فکرد اسکت؛ زیکرا بهکرهمنکدی از حکبِ مربکوا را «در اجتمکاع بکا
دیگرا »1مورد حمایت قرار میدهد ( .)Yildirim, 2015: 13این طریقهی انشاء حکاکی از
بُعدِ جمعی و گروهیِ مذهب و حقوق مرتیط با آ است و از این رو بکا حقکوق اقلیکتهکای
مذهیی به مثابه ی

گروه و اجتماعِ میتنی بر مذهب پیونکدی ناگسسکتنی و تنگاتنکگ پیکدا

میکند؛ زیرا موجودیت و هویت اقلیتهای مکذهیی همانکا وابسکتگی کامکل بکه حمایکت از

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ( )1789مطرح گردیکد (مهرپکور  .)319 :1390طریقکه

مذهب آنها و مظاهر آ دارد .این حب در اسناد بینالمللی و منطقهایِ گونکاگونی همچکو
اعالمیه جهانی حقوق بشر کنوانسیو اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسکی
کنوانسیو امریکایی حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میثکاق بکینالمللکی
حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعالمیه حذ

کلیه اَشکال نابردباری و تیعیح میتنی

بر مذهب و عقیده 2منشور آفریقایی حقوق بشر و خلبها کنوانسیو حقکوق ککودک و...
به رسمیت شناخته شده است؛ امری که حاکی از اهمیت ککمنظیکر ایکن آزادی در جهکا و
حقوق بینالمللِ کنونی است.
پذیرش آزادی مذهیی در حقوق بکینالملکل کنکونی بکه معنکای تأکیکد بکر احتکرام برابکرِ
مذاهب مختلف و شناسایی تنوع مذهیی است .از این رو آزادی مذهیی افزو بکر ایکن ککه
خود دارای ارزشی ذاتی است سنگ بنای حب تعیین سرنوشت انتخاب فکردی و تکثکر نیکز
میباشد .نظر به آ که مذهب یکی از مالفههای تشکیلدهنکدهی فرهنکگ افکراد و گکروه-
هاست پذیرش تنوع مذهیی را میتوا هم محصول و هم یکی از عناصکر موجکد پکذیرش
تنوع فرهنگی در نظام بینالمللِ حقوق بشر دانست .این امر برای اقلیتها و به ویژه اقلیکت-

1.
In community with others.
2.Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on
Religion or Belief (1981).
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های مذهیی از اهمیتی دوزندا برخوردار است؛ زه اصوال داعیکه تنکوع فرهنگکی و لکزوم
حفظ و حراست از آ دست کم در وهله نخست از سوی گروههای در اقلیت و آسکیب-
پذیری که فرهنگ خویش و مظاهر آ را در معکرض خطکر فراموشکی و نکابودی مکیبیننکد

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مطرح میشود.
 .3-3حمایت از حقوق مذهبی اقلیتها در حقوق بینالملل

ماده  27میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسکی ( )1966بکه عنکوا یککی از اسکناد مهکم
منشور "} XEمنشور" {بینالمللی حقوق بشکر ککه مهکمتکرین مقکررهی الزامکیِ بینالمللکی در
زمینه حمایت از حقوق فرهنگی "} XEحقوق فرهنگی" {اقلیتها و بکه ویکژه حقکوق مکذهیی
آنهاست "} XEقومی" {زنین مقرر میدارد:
«در کشورهایی که اقلیتهای قومی "} XEقومی" {مذهیی و زبکانی وجکود دارنکد حکب
اشککخاص متعلککب بککه زنککین اقلیککت "} XEاقلیککت" ه{ککایی در بهککرهمنککدی از فرهنککگ} XE

"فرهنگ" {خود اظهار و عمل به مذهب یا بهکارگیری زبا خویش در اجتمکاع بکا دیگکر
اعضای گروه نیایستی مورد انکار قرار گیرد».
بر اسا

نوع واژهگزینی و عیکارتپکردازی ایکن مکاده حقکوق مکرتیط بکا فرهنکگ}XE

"فرهنککگ" {مککذهب و زبککا کککه همگککی در م موعککهی حقککوق فرهنگککی "} XEحقککوق
فرهنگی" {قرار میگیرند حکداقل حکبهکایی هسکتند ککه بکه موجکب حقکوق اقلیتهکا}XE

"حقوق اقلیتها" {باید توسط دولتهکای عضکو میثکاق تضکمین شکوند (فضکائلی و کرمکی
 .)67 :1395سند بینالمللی حقوق بشریِ مهم دیگکری ککه بکه حقکوق مکذهیی "} XEحقکوق
فرهنگی" {اقلیتها اشاره دارد کنوانسیو حقوق کودک است .ایکن کنوانسکیو در مکاده
 30بککه حقککوق فرهنگککی "} XEفرهنگککی" {کودکککا ِ متعلککب بککه اقلیتهککای مککذهیی} XE

"قومی" {پرداخته و زنین اشعار میدارد:
«در کشکورهایی ککه اقلیتهکای قکومی "} XEقکومی" {مکذهیی و زبکانی یکا اشکخاصِ بکا
خاستگاه بومی وجود دارند حب کودکا متعلب به زنین اقلیتی یا کودکا بکومی در بهکره-
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مندی از فرهنگ "} XEفرهنگ" {خکود اظهکار و تکدیّن بکه مکذهب
خکویش» .یکا بککارگیری 
زبانشا در اجتماع با سایر اعضای گروه نمیبایست مورد انکار قرار گیرد
حقوق اقلیتها "} XEحقوق اقلیتها" {شده اسکت نشکانگر شناسکایی لکزوم اتخکاذ اقکدامات
ویژه به منظور بهرهمندی کامل افراد متعلب به اقلیتهکا از حقکوق خکود میباشکد .اعالمیکهی
حقوق اشکخاص متعلکب بکه اقلیتهکای ملکی یکا قکومی "} XEقکومی" {مکذهیی و زبکانی ملکل
متحد (2)1992که هماکنو مهمترین سند بینالمللیِ هرزند قوامنیافته در حمایت از حقکوق
افراد متعلکب بکه اقلیتهکای مختلکف و از جملکه اقلیتهکای مکذهیی "} XEقکومی" {بکه شکمار
مکیرود در بخشککی از مفکاد خککود بککه حمایکت از حقککوق مککذهیی "} XEحقککوق فرهنگککی" {

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

شایا یادکرد است که به باور کمیتهی حقوق کودک 1اشکاراتی ککه در کنوانسکیو بکه

اقلیتهککا اشککاره نمککوده اسککت .بنککدهای ( )3( )2( )1و ( )5مککاده ( )2اعالمیککه زنککین اشککعار
میدارند:
« .1اشخاص متعلب به اقلیتهای ملی یا قومی "} XEقومی" {مکذهیی و زبکانی (ککه زیکن
پز از آنها با عنوا اشخاص متعلب به اقلیتها یاد میشود) حب بهرهمندی از فرهنکگ}XE

"فرهنگ" { ابراز مذهب و تدین به آ و بهکارگیری زبا خکود در عرصکههای خصوصکی
و عمومی را آزادانه و بدو مداخله یا هر شکلی از تیعیح دارا هستند.
 .2اشکخاص متعلکب بکه اقلیتهکا حکب مشکارکت "} XEمشکارکت" {کارآمکد در زنکدگی
فرهنگی "} XEفرهنگی"{مذهیی اجتماعی اقتصادی و عمومی را دارند.
 .3اشخاص متعلب به اقلیتها حکب مشکارکت "} XEمشکارکت" {کارآمکد در تصکمیمات
[اتخاذی] در سطح ملی یا در صورت اقتضاء در سطح منطقهای راجع بکه اقلیتکی ککه بکه آ
تعلب دارند یا منطقهی محل زندگی آنها به نحوی که مغایر قوانین داخلی نیاشد را دارند.
 .5اشخاص متعلب به اقلیتها بدو هی تیعیضی حب برقکراری و حفکظ روابکط آزاد و
صلح "} XEصلح" {آمیز با اعضکای گکروه خکود و اشکخاص متعلکب بکه دیگکر اقلیتهکا و نیکز
1.
Committee on the Rights of the Child (CRC).
2.UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities (18 December, 1992).
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تما

بین مرزی با شهروندا دیگر کشورها که با آنها دارای پیونکدهای (علقکههکای) ملکی

قومی "} XEقومی"{مذهیی و زبانی هستند را دارا میباشند».
افزو بر این بند ( )2مادهی ( )4اعالمیه به لزوم اتخاذ اقدامات ای ابی دولت به منظور

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

توانمندسازی اقلیتها در بیا و اظهار خصایص اقلیتیِ خویش تأکید دارد.
« .2دولتها اقداماتی را به منظور ای اد شرایط مطلکوب بکرای توانمندسکازی اشکخاص متعلکب بکه
اقلیتها جهت اظهار خصایص خویش و گسترش فرهنکگ"} XEفرهنکگ"{زبکا مکذهب سکنن
و رسوم بکه جکز در مکواردی ککه آ آداب و رسکوم نقکح قکانو داخلکی و بکر خکال معیارهکای
بینالمللی میباشند اتخاذ خواهند نمود».
زنا که مشاهده شد این اعالمیه رویکرد بسیار مترقّی نسکیت بکه حقکوق فرهنگکیِ}XE

"حقککوق فرهنگککی" {اقلیتهککای زهارگانککه و بککه ویککژه اقلیتهککای مککذهیی "} XEقککومی" {
اتخاذ نموده است.
هما گونه که در باب مقوله کلی حقوق بشکر اسکناد بینالمللکی در دو سکطح جهکانی و
منطقهای شکل گرفته است درباره مقولههای خاص حبهای بشری همچو حقوق مکذهیی
و نیز گروههای خاص از جمله اقلیتهای مذهیی مورد حمایت هم شاهد شکلگیری اسناد
قوامیافته و قوامنایافته در دو ساحت جهانی و منطقهای هستیم .یکی از اسناد منطقکهای غیکر
الزامآور که بکه موضکوع حقکوق اقلیتهکا "} XEحقکوق اقلیتهکا" {ی ملکی از جملکه حقکوق
فرهنگی "} XEحقوق فرهنگکی" {ایکن اقلیتهکا پرداختکه سکند نشسکتِ کرنهکاگِ کنفکرانز
امنیت و همکاری اروپا (زین پز سند کرنهاگ) است که در سال  1990توسکط کنفکرانز
امنیککت و همکککاری در اروپککا بککه تصککویب رسککید .سککند کرنهککاگ در ( )10بنککد بککه حقککوق
اقلیتهای ملی و تعهدات دولتها در قیال این حقوق میپکردازد .در ایکن سکند احتکرام بکه
حقوق اقلیتهای ملی عنصر حیاتی بکرای ارتقکای مکردمسکاالری (دموکراسکی) تلقکی شکده
اسکت .در زنکدین بنکد ایکن سکند از جملکه بنکدهای ( )30و ( )31بکه حقکوق فرهنگکی}XE

"فرهنگی" {اقلیتهای ملی اشاره شده است؛ امکا بنکد  32ایکن سکند پکز از یکادآوری ایکن
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نکته که تعلب به اقلیتی ملی همانا ی

انتخاب فردی است و با تأکید بر حب اشخاص متعلکب

بکه اقلیتهکای ملکی بکر بیکا گسکترش و حراسکت از هویکت قکومی "} XEهویکت
قکومی"در{ 
فرهنگی زبکانی و مکذهیی خکویش و حفکظ و گسکترش فرهنکگ "} XEفرهنکگ" {خکود
حقوق فرهنگی اقلیتهای ملی که اقلیتهای قومی "} XEقومی" {نیز از آنهکا بهکرهمندنکد را
بر میشمرد؛ که در ذیل خواهد آمد .زیربندهای ( )2و ( )3بند ( )32حقوق اقلیتهای ملی
که در زمرهی حقوق فرهنگی اقلیتها قرار میگیرند را زنین بر میشمارد:
« .)2(32پدیدآوری و حفظ ان منهکا سکازما ها و نهادهکای آموزشکی فرهنگکی}XE

"فرهنگی" {و مذهیی مختص به خود در زهارزوب قانو گذاری داخلی؛
 .)3(32تدین و عمل به مذهب خویش از جمله تحصیل تمل

و بکهککارگیری امکاکن

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

تمامی ابعاد آ از ی

سو و ممنوعیت همانندسازی اجیاری از سوی دیگر به طور مستقیم

مذهیی و اجرای فعالیتهای آموزشیِ مرتیط با مذهب به زبا مادری خود».
در حال حاضر کنوانسیو زهارزوب حمایکت از اقلیتهکا "} XEحمایکت از اقلیتهکا"
{ی ملی شورای اروپا "} XEشکورای اروپکا" ({ )1995تنهکا سکند الکزامآور حقکوقی در رابطکه
با اقلیتها در جها میباشد که طیعا دامنهی آ محکدود بکه حکوزهی کشکورهای عضکو آ
است .این سند برجسته در مواد ( )5و ( )6به حقوق فرهنگی از جمله حقکوق مکذهیی}XE

"حقوق فرهنگی" {اقلیتهای ملی اشاره دارد .ماده ( )5این کنوانسیو مقرر میدارد:
«دولتهککای عضککو متعهککد میگردنککد کککه شککرایط ضککروری بککرای اشککخاص متعلککب بککه
اقلیتهای ملی را به منظور حفظ و گسکترش فرهنکگ "} XEفرهنکگ" {آنکا فکراهم آورنکد
و از عناصر حیاتی هویت آنهکا یعنکی مکذهب زبکا سکنن و میکرا فرهنگکی "} XEمیکرا
فرهنگی" {حراست نمایند.
دولتهای عضو بدو خدشه به اقدامات اتخاذشده پیرو سیاست همگرایی کلّیِ خود
از اِعمال سیاسکتها و اَعمکالی ککه هکد
اقلیتهای ملی بر خال
عملی که هد

از آ همانندسکازی و ادغکام اشکخاص متعلکب بکه

میل آنا است خودداری نموده و از ایکن اشکخاص در مقابکل هکر

زنین همانندسازیای باشد حمایت به عمل میآورند».
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ماده  6به تعهد دولتها به حمایت از خصایص اقلیتکی گکروههکای اقلیکت و حمایکت از
اشخاص متعلب به آنها در برابر احساسات خصمانه جامعه اکثریت اشعار دارد:
«دولتهای عضو روحیکهی تسکاهل و گفکتوگکوی بکین فرهنگکی "} XEفرهنگکی" {را

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

تشویب و اقدامات کارآمدی را به منظور ارتقای احترام دوسکویه و تفکاهم و همککاری میکا
تمامی اشخاصی که در سرزمین آنا زندگی میکننکد بکدو توجکه بکه هویکت قکومی}XE

"هویککت قککومی" {فرهنگککی زبککانی یککا مککذهیی آنککا و بککه ویککژه در عرصککههای آمککوزش
فرهنگ "} XEفرهنگ" {و رسانه اتخاذ مینمایند.
دولتهای عضو متعهد میشوند که به منظور حمایت از اشخاصی که ممککن اسکت در
نتی هی هویت قکومی "} XEهویکت قکومی" {فرهنگکی "} XEفرهنگکی" {زبکانی یکا مکذهیی
خود در معرض تهدید یا اَعمال تیعیحآمیز خصمانه و خشن قرار گیرند اقدامات مقتضی
را اتخاذ نمایند».
کمیته حقوق بشر در تفسیر عکام شکماره ( )22خکود  -ککه در آ بکه حکدود مکاده ()18
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی عقیده و مذهب) پرداخکت  -در حمایکت از
اقلیتها حقوق و آزادیهایی را در حوزه مذهب برای این گروهها شناسایی نمکوده اسکت
که عیارتند از :مصونیت در برابر دخالت دولت در سازما مذهیی و آزادی انتخاب رهیکرا
مذهیی آزادی تأسیز مکا های عیادی حقکوق والکدینِ کودککا ِ وابسکته بکه گکروههکای
اقلیت بر آموزش آموزههای مذهیی خویش و تأسیز مدار

مذهیی برگزاری همایشهکا

و آزادی زاپ و توزیع متکو مکذهیی حکب برخکورداری از اسکتراحت و مرخصکی در ایکام
تعطیالت مذهیی حمایت از گروههای اقلیت در برابر احساسکات خصکمانه پیکروا مکذهب
غالب جامعه پوشید لیا های خاص (عزیزی  .)309-310 :1385شایا ذکر است کمیته
حقوق بشکر میکا آزادی دارا بکود عقیکده و مکذهب و آزادی اظهکار و ابکراز1آ قائکل بکه
تفکی

شده و آزادی اخیر را مشمول پارهای محدودیتهای خاص از جمله اقداماتی ککه

از سوی قانو ت ویز شده و برای حراست از امنیت نظم بهداشت یا اخالقیات عمکومی یکا
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1.

حمایت از حقکوق و آزادیهکای بنیکادین دیگکرا
()CCPR, 27 September 1993: para. 3, 8

ضکروری هسکتند تشکخیص داده اسکت .

تعهد به اجرا 1.دولتها در تعهد به احترام موظفند از دخالت در بهرهمندی افراد از حکبهکای
بشری خودداری نمایند .در تعهد به حمایت دولتها باید از نقح حقوق بشرِ افکراد توسکط
اشخاص ثالث جلوگیری کنند .تعهد به اجرا دولتها را ملزم میسازد اقدامات و تمهیکدات
مقتضی تقنینی اداری بودجهای قضایی و از ایکن دسکت را بکرای شناسکایی و بکه رسکمیت
شناختن کامل حقوق بشر اشخاص اتخکاذ نماینکد ( .)Stamatopoulou, 2007: 151حقکوق
مذهیی اقلیتها با قرار گرفتن در شمار حقوق فرهنگی هر سه سکطح از تعهکد را بکر دوش

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

تعهدات دولتها در قیال حقوق بشر بر سه دستهاند :تعهد به احترام تعهد بکه حمایکت و

دولتها بار میکنند .کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ( )23خکود بکر ایکن امکر تأکیکد
داشته است ( .)CCPR, , 27 September 1993: paras. 6.1-9کمیته همچنکین بکا وجکود
اذعا به فردیبود ِ حقوق مندرج در ماده  27میثاق اِعمال آنها را به توانایی گکروه اقلیکت
در حفظ فرهنگ زبا و مذهب خود وابسته میداند .از این رو اقدامات ای ابی دولکتهکا
در راستای حمایت از هویت اقلیتها و اشخاص متعلب به آنها به منظور بهرهمندی و توسکعه
فرهنگ و زبا و عمل به مذهب خویش در اجتماع بکا دیگکر اعضکای گکروه را ضکروری -
شمرده است ( .)CCPR, 27 September 1993: para. 6.2افکزو بکر ایکن کمیتکه حقکوق
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 2دیگر نهاد فرامعاهکداتیِ بکینالمللکی ککه وظیفکه نظکارت بکر
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را بر دوش دارد در تفسیر عام شماره
( )21خود با قاطعیت از «حب اقلیتها و اشخاص متعلب به اقلیتها بر مشارکت در زنکدگی
فرهنگی جامعه و نیکز حراسکت ارتقکا و توسکعه فرهنکگ [خکاص] خکویش» دفکاع مکیکنکد
( .)CESCRs, 2009: para. 32کمیته در این راستا اظهار میدارد:

Obligations to respect, protect and fulfill.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCRs).

1.
2.
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«اقلیتها دارای حب بر تنوع فرهنگی سنّتها عر هکا مکذهب شکیوههکای آمکوزش
زبا رسانههای ارتیاطی (مطیوعات رادیو تلویزیکو اینترنکت) و دیگکر مظکاهر هویکت و
عضویت فرهنگی خویش هستند»)CESCRs, 2009: para. 32( .

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

با این واژهپردازی آشکار است که کمیتکه مزبکور حکب گکروههکای اقلیکت و اشکخاص
متعلب به ایشا بر مشارکت در زندگی فرهنگیِ مختص خویش و نه تنهکا جامعکه ملکی را بکه
رسمیت شناخته و بکا تعیکین خکودِ اقلیکتهکا بکه عنکوا یککی از صکاحیا حکب در مکاده 15
(()1الف) میثاق و اشاره به حب این گروهها بر عناصر اصکلی تشککیلدهنکده هویکت مسکتقل
فرهنگی خود (زبا مذهب سنّتها عر ها و )...بر حب جمعی اقلیتها به مشکارکت در
زندگی فرهنگی خویش1صحه گذارده است .به نظر میرسد کمیته بکا اتخکاذ ایکن رویککرد
این امر را مورد تأکید قرار میدهد که حقوق جمعی نه تنها باعکث تضکعیف حقکوق فکردی
نمیگردد بلکه به وارو آ موجیات ارتقا و غنای دوسویهی این حقوق را نیز فراهم می-
آورد ( .)Johns, 1995: p. 173اتخاذ زنکین رویککردی از سکوی کمیتکه بکه راسکتی یک
نوآوری در زمینه حمایت از حقوق اقلیتها است؛ زرا که از رهیافت سنّتی متو بینالمللی
و منطقهایِ مرتیط با اقلیتها که تنها از حب اشخاص متعلب به اقلیتها و نه خود این گروهها
حمایت به عمل آوردهاند فاصله گرفته و فراتر میرود)Wiessner, 2011: 124( .
نتیجهگیری

با توجه به آنچه درباره حمایتهای صورتگرفته از اقلیتهای مذهیی و حقوق مکذهییِ
اشخاصِ متعلب به این گروهها در حقوق اسالم و حقوق بینالمللی بشر آمد به نظر میرسکد
که نظام حقوقی اسالم بر پایه نهاد ذمّه در مقایسه با حقوق بینالمللکیِ بشکر دسکتککم در
ی

نظام دینی بهتر میتواند حقوق اقلیتهای مذهیی را تحقب بخشد و تضمین نماید.
بدیهی است قواعد یک

نظکام حقکوقی ککه غیردینکی و حتکی گکاه ضکددینی اسکت از

شایستگی قابلیت و توانایی حمایتِ مناسکب و متناسکب از خصکایص و هویکت اقلیکتهکای
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The collective right of minorities to take part in their own cultural life.

1.

مذهیی که پیوندی ناگسستنی با مذهب و مظاهر آ دارد برخکوردار نیسکت .از آ جکا کک
کنده 
نظام بینالمللی حقوق بشر امروزه مدعی است از آحاد بشر به نحو یکسا حمایت می
گروههککای اقلیککت و آسککیبپذیریِ افککراد متعلککب بککه آنهککا در اغلککب جوامککع بشککری واقعیتککی
انکارناپذیر است .امکا نظکام حقکوقی اسکالم در صکورت اجکرای کامکل و مناسکب از سکوی
کشورهای اسالمی و جوامع دینی ضمن اصل قرارداد برابری انسکا ها در برخکورداری از
مواهب زندگی مکادی بکه بهتکرین وجکهِ ممککن قکادر اسکت بکه رفکع نیازمنکدیهکا و تحقکب
استحقاقات اشخاصِ متعلب به اقلیتهای مذهیی برردازد.
در اسالم برابری عمومی همهی افراد قیایکل و ملکل و حکذ
نَسَیی حَسَیی نژادی وطنی و طیقاتی به صورت ی

تمکایزات و اختصاصکات

توصیهی اخالقی و در لیا

حمایت از اقلیتاهی مذهبی رد نظام حقوقی اسالم و نظام بینالمللی حقوق بشر

اصوال گروههای اقلیکت را کمتکر مکورد توجکه قکرار میدهکد؛ حکال آ ککه شکرایط خکاص

تعییرات

و بیانات ادبی و عاطفی در خالل پند و اندرزهای معلموار یا سیاستمدارانه به شککلی ککه
در ادبیککات انسککانی پککز از انقککالب کییککر فرانسککه مککیخککوانیم و یککا از زبککا روشککنفکرا و
بنیا گذارا سازما های بینالمللی میشنویم که تحقب آ را در آینده بکرای مصکالح بشکر
مفید و به خاطر استقرار صلح و امنیت الزم میشمارند نیست؛ بلککه اسکالم بکر اسکا

یک

جها بینی فلسفی و علمی میخواهد بگوید که انسا ها همه با یکدیگر برابر هستند نکه ایکن
که باید برابر باشند .اسالم اندیشه «برابری عمومی» را که به صورت ی

مسألهی سیاسی و

اجتماعی مطرح است بر پایههای فلسفی و علمی مینشاند تا نخست آ را ی

اصل مسکلّمِ

طییعی معرفی کند و دوم این که «برابری انسا ها» را از «برابری حقوقی» تا درجهی «برابری
حقیقی» یعنی منشأیی عینی علمی طییعی و آفرینشی باال بیرَد و به اصکطالحِ خکود اسکالم
«برابری» را تا «برادری» ارتقاء دهد( .شریعتی )353-354 :1380
یکی از اهدا

الشکأ اسکالم (ص) پاسداشکت
بزرگ انییای الهی و به ویژه پیامیر عظیم ّ

کرامت انسانی تمامی ابنای بشر اعم از مسلما و غیرمسلما و برپایی عکدالت بکوده اسکت.
اقلیتها در اندیشه سیاسی اسالم و آراء فقها و م تهدا اسالمی از احترام و جایگاه ویکژه-
ای برخوردارند و مقوله اقلیتهای مذهیی یکی از جدیترین مسکائل دیکن اسکالم از آغکاز
پیدایش آ بوده است .در نظام حقوقی اسالم اقلیت دینی به پیروا ادیکا الهکی یهودیکت
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مسیحیت و زرتشتی و صابئیها اطالق میشود .الیته در نظر برخی فقهای اهل سنّت پیکروا
ادیا دیگر را نیز میتوا به این گروههای زهارگانه ملحکب ککرد .فلسکفه وجکودی اصکلی
تشریع عقد ذمّه در دین اسالم همانا ای اد همزیستیِ مسالمتآمیز میا اقلیتهکا و اکثریکت
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مسلما در جامعه اسالمی است که با استفاده از نهاد ذمّه عالوه بکر تکأمین حکداقل حقکوق
بنیادینی که برای زیست انسانی همگا الزم اسکت شکرایط زنکدگی متدیّنانکه بکرای پیکروا
ادیا مختلف فراهم میگردد.
موجودیت و هویت اقلیتهکای مکذهیی وابسکتگی کامکل بکه حمایکت از مکذهب آنهکا و
مظاهر آ دارد .مطابب قواعد حقوق بینالملل دولتها در مقام عمل به تعهدات بینالمللکی
حقوق بشری باید حقوق مذهیی اقلیتهکا را مکورد حمایکت و احتکرام قکرار دهنکد .امکا فقکه
اسالمی پیش از و بدو نیاز به هر گونه پیما و تعهکد بینالمللکی بکر اسکا

قکرارداد ذمّکه

حکومت و جامعه اسالمی را ملزم به رعایت حقکوق اقلیکتهکا و حمایتهکای مکاثر از آنهکا
کرده است .بدیهی است دولت اسالمی و مسلمانا بر پایه باورهای دینی و به عنوا وظیفکه
شرعی خود را مکلّف به ایفای حقوق ذمّیها میدانند و این ماثرترین ضکمانتاجکرا بکرای
رعایت حقوق اقلیتهاست .این در حالی است که حقوق بینالملل به ویکژه قواعکد حقکوق
بشریِ آ با زالش جدّیِ ضمانتاجرا مواجه است عالوه بر ایکن ککه از آسکیبهایی ماننکد
رویکردهای سیاسی ابزاری و برخوردهای دوگانه نیز رنج میبرد.
حقوق بشر کنونی که بر بنیا اندیشکههکای فردگرایانکة لییرالیسکم و سکوالریسکم پایکه-
گذاری شده است در فهم توجه و تحقب نیازمندیهکای مکذهیی افکراد بکه ویکژه اشکخاص
متعلب به اقلیتها که به خاطر موقعیت غیرحاکم در شرایط آسیبپذیر قکرار دارنکد نکاتوا
است .بدیهی است قواعد نظام حقوقی که غیردینی و حتی گاه ضددینی اسکت شایسکتگی
قابلیت و توانایی حمایتِ مناسب و متناسب از خصایص و هویکت اقلیکتهکای مکذهیی ککه
پیوندی ناگسستنی با مذهب و مظاهر آ دارد را دارا نیست .نظام حقکوقی اسکالم بکه مثابکه
نظامی میتنی بر مذهب و عقاید مذهیی که ریشه در احکام الهی و دینکی دارد در صکورت
اجرای کامل و مناسب از سوی کشورهای اسالمی و جوامع دینی بکه بهتکرین وجکه ممککن
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قادر است به رفع نیازمندیها و تحقکب اسکتحقاقات اشکخاص متعلکب بکه اقلیکتهکای مکذهیی

برردازد .ضمن این که میتکوا گفکت نهکاد حقکوقی ذمّکه در فقکه اسکالمی زنانچکه
مکورد 
بازخوانی قرارگیرد ظرفیت آ را دارد که با لحاظ اقتضائات زما به مثابه الگکوی مکاثری
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