
هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

 –  
  سال

رم 
چها

 – 
شماره

  
ول

ا
  –  

بهار 
    

139
6

 

 

 

113 

 
 

 

Protection of Religious Minorities under Islamic 

Legal System and International Law of Human 

Rights 
1Mostafa Fazaeli 
2Mousa Karami 
3Soraya  Asadi 

 

 

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. 
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 بشر المللی حقوقننظام بی  و   مسالااهی مذهبی رد نظام حقوقی حمایت از اقلیت
 1مصطفی فضائلی
 2موسی کرمی
 3ثریا اسدی

 
 چکیده

هدای یودوقی های اقلیت بودند  هدم مدوحد یتا تهای مذهبی، نخستین گروهاقلیت
قراح گرفتن  و تنهدا سدا ار حاد ادهای تداح خی هتادوال انودنس فرانسدم و التللی بین

رفت ای سکوالح قراح گها بر سا مهای ملی بود هم یتا تاستونل آمر کا و حش  آگاهی
 ا ن دح یالی است .و د گر جوامع اقلیت نیز تحت سوشش نظام یتا تی قراح داده ش ن 

م بدای قائد  بدوده، ، ایتدرام و جا گداه و د ههای د ندیهم اسنم ار د ربار برای اقلیت
هدا، مدتن لحداق اقادائا  توان  بم مثابم الگو ی برای یتا ت ار اقلیتای هم میگونم

ر اناشی ار شرا ط رماال و مکاال، موحد توجم قراح گیرد. نوشتاح فراحو، بر آال است تا 
-قلیدتاا ت ار ای، با برحسی یتای هتابخانمم شیوهتحلیلی و ب-انل حوشی توصیفی

ال هدا، نسدبت میداالتللی یتا ت ار اقلیتهای مذهبی دح نظام یووقی اسنم و نظام بین
ها تالتل ، دح قالب تعه ا  یووق بشری، دولدح یالی هم یووق بین آال دو حا بنتا ان .

است، نظام اسنمی، بر اساس نهاد ذمّم، ها ملزم هرده حا بم حعا ت یووق مذهبی اقلیت
ها یتا دت بدم عتد  آوحده و یودوق سیاسدی، مد نی، اقتادادی، اجتتداعی و یتار اقل

حس  نهاد ذمّم، دح موا سدم هن . بم نظر میقاا ی آنها حا محترم شترده و تاتین می
هدای تواند  یودوق اقلیتهم دح  ک نظام د نی، بهتدر میالتللی بشر، دستبا یووق بین

 .مذهبی حا تحوق بخش 


شدر، التللدی بها، یووق اسنم، یووق بینمذهبی، یتا ت ار اقلیت یتاقل کلیدی: واژگان
 .قراحداد ذمّم
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 مقدمه

یکابی افکراد یک  گیکری هویکت و هویکتمذهب یکی از عوامل اصلی در فرآیند شککل

مکذهیی و تعلکب بکه -هکای اجتمکاعیشناسکا   عضکویت در گکروهجامعه است. از نظکر روا 

کنکد عمکل مکی 1یی  مانند سکرری در برابکر از خکود بیگکانگیاعتقادات  مسال  و ایما  مذه

همکواره از نیرومنکدترین عوامکل ای کاد نظکم و   دین و مذهب (.19: 1388رضوی  )سادات

اند و باورهای مذهیی  تداوم اجتماع ثیات در ابعاد گوناگو  روابط اجتماعی و سیاسی بوده

 انکدی مناسیات گروهی تضکمین نمکودهمندسازرا از خالل معنادهی به حیات جمعی و قاعده

ی همیسکتگی تکرین عناصکر ای ادکننکدههویکت دینکی از مهکم . وانگهی (6 :1392)جهانی  

اجتماعی در سطح جوامع است. از این رو  شایسته و بلکه بایسته است که هویت دینی افراد 

نظام حقکوقی  ها در جامعه به نحوی منطقی مورد حمایت نظامات اجتماعی  به ویژه و گروه

ای شایسته از این ظرفیت در ای اد و تقویت انس ام و همیستگی ملکی و گیرد و به گونه قرار

 برده شود. المللی بهرهبین

هکای مکذهیی طور ویژه اقلیتها و بهالمللی  آغاز حمایت از اقلیتبه باور حقوقدانا  بین

دغدغکه حقکوق  19ککه در سکده را باید انعقاد معاهدات وسکتفالی دانسکت. پکز از آ  بکود 

ویژه پز از پایا  الملل تیدیل شد و در سده بیستم و بهها به یکی از میاحث حقوق بیناقلیت

تکوا  گفکت شکالوده ای ککه مکیبه گونه ؛جنگ جهانی نخست به اوج شکوفایی خود رسید

ملکل و  بکه دورا  جامعکه  الملکل کنکونیها در حقکوق بکیناصلی نظام فعلیِ حمایت از اقلیت

(.  ,2014Swamy :15گکردد )بین کشورهای غالب و مغلوب جنگ باز می 2معاهدات صلح

المللکی های حقوقی بکینهای اقلیت بودند که مورد حمایتهای مذهیی نخستین گروهاقلیت

مریکا و آهای فرانسه و همچو  انقالبمهمی قرار گرفتند و تنها پز از رخدادهای تاریخی 

                                 
1. Self-alienation. 

2. Peace Treaties. 
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 هکای دیگکر ای سکوالر قرار گرفکت و اقلیتها بر پایهی بود که حمایتهای ملرشد آگاهی

 (Hidayat & Zubair, 2013: 56) .نیز تحت پوشش قرار داده شدند

ز جایگکاه او دیکن میکین اسکالم در ایکن زمینکه  حقوق بشر بوده راستین ادیا  الهی حامی

 طابقکت آ مقرابکت و  ا  ازنش  بشربنیادین در گفتما  حقوق  تأملای برخوردار است. ویژه

واالیکی و کرامکت  (. تأکید بر4-5 :1376)آقایی  دارد اسالم  سازِهای مکتب انسا با آرما 

. ردهکای اصکیل حقکوق بشکر دابا آرما  اسالم به ویژهادیا  الهی  حاکی از پیوند وثیب انسا 

 نیسکت جکزای از حقوق طییعی است و حقوق طییعکی خکود زیکزی روایت تازه  حقوق بشر

هکای مکذهیی و اقلیت(. حمایکت از 60 :1382)موحد   تعییری دیگر از حقوق فطری یا الهی

اد ذمّکه ککه در قالکب قکرارد فقه اسالمی اسکت در از موضوعات مهماشخاص متعلب به آنها  

 .کندهای مذهیی تأمین میآوری را برای اقلیتهای اساسی و الزامحمایت

در  های مکذهییگرفته از اقلیتهای صورتحمایت ررسیبا ب مقاله حاضر درصدد است

لکوم مع تکا  نکدهنمایارا میکا  ایکن دو  نسیتِ قوق بشر ح یالمللنظام حقوقی اسالم و نظام بین

ی بکرای تواند امروزه به عنکوا  الگکویگردد که آیا نظام حمایتی اسالم در قالب نهاد ذمّه می

 ؟گیرد قرار ها عرضه شده و مورد توجهحمایت از اقلیت

 

 مفهوم اقلیت مذهبی .1

 سی مفهومباید به برر دست یابی به تعریف مورد نظر مقاله از اقلیت مذهیی نخستبرای 

 .برردازیم مذهب و اقلیتدو واژه 

 1مذهب .1-1

از ارائه نشکده اسکت. باشد  مورد اتفاق نظراز مذهب که  یتعریفی جامع و مانعتا کنو   

آمیز داشکته و هرگکز بکه یک  معاصر  واژه مذهب مفهومی ابهکاماندیشمندا   برخی دیدگاه

. در فرهنکگ (126: 1387)اسکمیث   موضوع معین و مشخص عینی در جها  داللکت نکدارد

فارسی عمید  از واژه مذهب بکه معنکای راه و روش و طریقکه یکاد شکده اسکت. همچنکین در 

                                 
1. Religion.  
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 ِهکر ای از دین  دین  ککیش روش  طریقه  شعیه رفتن  فرهنگ فارسی معین  به معنای جای 

از ریشکه التینککی  Religionواژه  نحلککه تعریکف شکده اسککت. و هککای فلسکفییک  از مکذهب

Religio فرهنکگ  (.129است )اسکمیث  همکا : « شد آمیخته» گرفته شده است و به معنای

مکذهب ارتیکاا انسکا  بکا خکدا  تقکد   » د:کنمی تعریفزنین را نیز مذهب  1بِلَ حقوقی 

اطاعت و خود را تحت فرامین و دسکتورات موجکودی فراطییعکی و برتکر قکرارداد  عیادت  

شامل تمام اَشکال اعتقاد به وجود خکالب برتکری اسکت   است؛ مذهب در مفهوم گسترده آ 

کند و یا با وعده پکاداش و عقوبکت اخکروی  ها با رضایت آنها اعمال قدرت میکه بر انسا 

 (Lerner: 26. )«نمایدمیقواعد رفتاری را بر آنها تحمیل 

بکه معنکای حتکی های درو  یک  دیکن و زمین به معنای مکتبدر مغربReligion واژه 

حقوق بشر  مفهوم مذهب  یالملل. در نظام بین(13 :1379)توفیقی   روددین به کار می خودِ

شر  متفاوت و اعم از معنای آ  در جوامع مذهیی همچو  ایرا  است. به باور کمیته حقوق ب

  گیکرد و از ایکن رومذهب افزو  بر مذاهب سنّتی  باورها و ادیا  نوظهکور را نیکز در بکر می

دینا  و آنکانی هکم همزما  از یکتاپرستا  و بی 2المللی حقوق مدنی سیاسیمیثاق بین 18ماده 

 CCPR, 27. )آورددارنکد حمایکت بکه عمکل مکیکه اعتقادات مذهیی خویش را ابراز نمکی

September 1993) 

گونکه را ایکن« گکروه مکذهیی» 4کایسکوآدر قضکیه  3برای روانکدا المللی کیفریدادگاه بین

ای مشترک متشکل از افرادی است که دارای مذهب و فرقه  گروه مذهیی» کند:تعریف می

دیوا  در قضیه کایشما و روزایندانا تقرییکا  همکا  «. کنندیا به شکلی خاص عیادت می  بوده

شامل فرقه یا گروهی اسکت ککه بکه   گروه مذهیی»دهد: گروه مذهیی ارائه می تعریف را از

 (62 :1393)دشتی  . «کنند و در اعتقادات مشترکی سهیم هستندشکل خاصی عیادت می

                                 
1. Black's Law Dictionary. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights (16 December, 1966). 

3. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 

4. Akayesu. 
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 1-2. 1اقلیت 

یکا  بکود   جمعیکت یکا گروهکی ککه دارای نکژادککم»اقلیت به معنای   در فرهنگ عمید

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

هنکگ آمکده اسکت. فر« دارای آ  مذهب یا آ  آداب و رسوم خاص نیاشند  مقابل اکثریت

ز ا. گروهکی 2. حالکت کمتکر بکود . 1»در تعریف اقلیت زنین آورده اسکت:   بزرگ سخن

ردم مکوم مردم ی  جامعه  که از جهاتی مانند دین  فرهنکگ  نکژاد و بیکنش سیاسکی از عمک

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

 «.که تعداد اعضایش نسیت به عموم کمتر است

گرفته های صورتالمللی و حمایتها به اقلیت در نهادهای بینبسیاری از اشاره با وجود

دیکوا   از واژه اقلیکت وجکود نکدارد. آوریشکده و قانونکا  الکزاماز آنها  تعریف عموما  توافب

در پاسخ به سکاال کمیسکیو   1930ژوئیه  31در رأی مشورتی  2المللیبین دائمی دادگستری

رسککد در نظککام ارائککه داد کککه بککه نظککر می 3بلغککاری  تعریفککی از واژه جامعککه -مخککتلط یونککانی

اسکتفاده شکده  هکاتاقلی عنکوا  بکا  از واژه جوامع متکراد   های جامعه مللاقلیت معاهداتِ

 از مفهوم اقلیت ارائه داد به شرح زیر است:  است. تعریفی که دیوا 

کننکد و دارای نکژاد  گروهی از اشخاص که در کشور یکا سکرزمین خکاص زنکدگی می»

های خاص خود هستند و به واسطه هویت مشکترک نکژادی  مکذهیی و مذهب  زبا  و سنّت

نماینکد ها و آیین خود را حفظ میتگی دارند و سنّتزبانی و سنّتی با همدیگر احسا  همیس

دهند و در ایکن راسکتا بکه های خویش آموزش میاسا  فرهنگ و سنّت و فرزندانشا  را بر

 .(PCIJ, 1930: 21) «خیزندمی یاری همدیگر بر

بکه   1هکا  گزارشگر ویژه کمیسکیو  فرعکی منکع تیعکیح و حمایکت از اقلیکت4کاپوتورتی

قکرار ای گسکتردهمکورد پکذیرش  ارائه کرده ککه یمفهوم اقلیت تعریف پردازا ِیکی از نظریه

 آید:ها به شمار میگرفته و از تعاریف مرجع جهت مطالعه نظام حقوق اقلیت

                                 
1. Minority. 

2. Permanent Court of International Justice (PCIJ). 

3. Community. 

4. Francesco Capotorti. 
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 «اکم گروهی که از نظر عددی کمتر از بقیه جمعیت کشور بکوده و در موقعیکت غیکر حک

ت انی متفکاوخصایص قومی  مذهیی یا زببا داشتن تابعیت آ  دولت   قرار دارند. این اعضاء

ها  هرزند به صکورتی ضکمنی نسکیت بکه حفکظ فرهنکگ  سکنّت ؛از دیگر افراد کشور دارند

 (Papoutsi, 2014: 308) «.مذهب و زبا  خودشا  احسا  همیستگی دارند

ملی از این   تعریف جامع و کاارائه شده است تاکنو که از اقلیت  هاییبا وجود تعریف

ها  تعریف نظر حمایت از حقوق اقلیتشاید بتوا  از م المللی نیامده است.ر اسناد بینواژه د

 :تر دانستکامل  تر و به نسیتجامع زیر را 

لتی شود که جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشکور یکا ایکااقلیت به گروهی از افراد گفته می»

هکای از ویژگی  ن گکروهندارند. اعضکای ایک یحضور ماثر  از کشور داشته و در حاکمیت

ستگی متفاوت قومی  مذهیی  یا زبانی برخوردارند و برای حفظ آ  خصایص  احسا  همی

م و بکود  و تقکدکنده  تیعه یکا بیگانکهم تمع یا پرا های اقلیت بر حسب سکونتِدارند. گروه

هکا  برخکوردار هکای منکدرج در نظکام حقکوق اقلیتتأخر سکونتشکا  در کشکور  از حمایت

 (134: 1385)عزیزی   «.شوندمی

 المللاقلیت مذهبی در حقوق بین .1-3

گونکه تکوا  اینالملکل میآنچه گذشت  اقلیت مذهیی را از منظکر حقکوق بینبا توجه به 

 تعریف کرد:

رای داشکته  اکه جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشور یا ایالتی از کشکور د دگروهی از افرا»

 سکایر اعضکای جامعکه بکوده و بکرای حفکظ آ  خصکایص ومتفکاوت بکا  یمذهب و اعتقکادات

-های مختلف  به ویکژه در اداره جامعکه بکهدر عرصهاما  ؛ها احسا  همیستگی دارندویژگی

 «.مشارکت و حاکمیت ندارند  طور ماثر و با فرصت یکسا  همانند اکثریت

 اقلیت مذهبی در اسالم .4-1

قلیت دینی است و اقلیت مذهیی به معنای در فقه اسالمی  منظور از اقلیت مذهیی هما  ا

اهکل  شکاملهکای دینکی یکا اهکل ذمّکه را اقلیت  . فقهای شکیعهمطرح نیستخاص و امروزین 

                                                                          
1. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. 
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 ادیا  یهکودی  مسکیحی  زرتشکتی و صکابئی هسکتند و اعتقکاد  ا پیرو و شاملدانند کتاب می

)ص( اشکاره  اککرم بکاره بکه روایتکی از رسکولشود و درایکندارند که  غیر آنها را شامل نمی

)کلینکی   «گیکرماز هکی  کسکی جزیکه نمی  من جکز از اهکل کتکاب»فرماید: کنند که میمی

و در بسکیاری  ذکر شده اسکتبار در قرآ  سی و ی    . اصطالح اهل کتاب(568ق: 1401

حکم آ  دو گروه   قرآ  کریم در بسیاری موارد .در مقابل مشرکا  ذکر شده است  موارد

)امکامی و نورالکدینی   نشانه مغایرت مفهوم آ  دو است  و این خود ی  کردهرا از هم تفک

ککه قکرارداد ذمّکه شکامل اهکل کتکاب و زرتشکتیا   . فقهای اهل سنّت نیز در ایکن(10: 1393

نیکز گیرد اتفاق نظر دارنکد. امکا در مکورد غیکر اهکل کتکاب و را در بر نمی هاشود و مرتدمی

انکد ککه قکرارداد ذمّکه فقکط اهکل کتکاب و روهی بیکا  کردهزرتشتیا  اختال  نظر دارند؛ گ

این قول حنابلکه  شکافعیه  .گیردغیرمسلمانا  را در بر نمی یشود و بقیهزرتشتیا  را شامل می

اند که قرارداد ذمّه شکامل سکایر غیرمسکلمانا  اما اوزاعی و مالکی بیا  کرده  و ظاهریه است

 .همین قول است اهل سنّت  در مذهبقول راجح است گفته شده  .شودنیز می

 عقد ذمّه .5-1

مّکه  ذ(. عقکد 116تا: رود )معلو   بیکلمة ذمّه در لغت به معنای عهد و اما  به کار می

آمیز میا  حاکم اسالمی و اهل کتکاب اسکت و بکر در حقیقت ی  پیما  همزیستی مسالمت

ز حمایت امی جامعه اسالمی  اسا  آ   اهل ذمّه در قیال پرداخت جزیه و رعایت نظم عمو

 گردند. از نظر اکثکر فقهکا دولت اسالمی و مصونیت مال  جا  و نامو  خود برخوردار می

توانند ی  از طرفین حب فسخ آ  را ندارند و نمیعقد ذمّه همانا ی  عقد الزم است و هی 

 (112: 1388از اجرای تعهدات آ  سر باز زنند. )موسوی خویی  

 

 های مذهبی در نظام حقوقی اسالماقلیتحمایت از  .2

 اقلیت در اندیشه سیاسی اسالم. 2-1

دانکد ای مکیت واحکدهت اسالمی  همه مسلمانا  را امّتابعیت اسالمی بر اسا  مفهوم امّ

ند. از ایکن رو  در اسکالم  امکت را جامعکه اکه در امری به نام دین اسالم با همدیگر مشترک

  (. از منظکر اسکالم137 :1377)خلیلیکا    نه اجتماع شهروندا   آوردباورمندا  به وجود می
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  قرارداد( اسکتوار اسکت؛ از ایکن رو  فکردی  )اسالم( و پیما  تابعیت بر یکی از دو پایه ایما(

گردد که یا مسلما  رود و از حقوق شهروندی برخوردار میتابع دولت اسالمی به شمار می

و  می پیمکا  ذمّکه بسکته اسکت. بنکابراین  مکرز خکودیباشد و یا اهل کتاب که با دولت اسکال

 (82 :1380پژوه  )دانش گرددتنها با یکی از دو معیار یادشده تعیین می  بیگانه

اه م و جایگک  از احتکرای  اسکالماها در اندیشه سیاسی اسالم و آراء فقها و م تهکداقلیت

اسکالم از  تکرین مسکائل دیکنییکی از جکدّ  های مذهییای برخوردارند و مقوله اقلیتویژه

ی منظکور از اقلیکت مکذهی  (. در فقکه اسکالمیGhanea, 2012: 58) آغاز پیدایش آ  اسکت

. فقهای موضوعیت نداردهما  اقلیت دینی است و اقلیت مذهیی به معنای خاص و امروزین 

یحی  مسیهودی   دانند که پیرو ادیا های دینی یا اهل ذمّه را فقط اهل کتاب میشیعه اقلیت

ه بکیکن بکاره شکود و در ازرتشتی و صابئی هستند و اعتقاد دارند که  غیر آنهکا را شکامل نمکی

از هکی   مکن جکز از اهکل کتکاب»فرماید: کنند که میروایتی از رسول اکرم )ص( اشاره می

سی و ه کاصطالح اهل کتاب   (. به عقیده ایشا 568 :1401)کلینی   «گیرمکسی جزیه نمی

آ  ککریم قرآ  آمده و در بسیاری موارد در مقابل مشرکا  ذکر شده است و قربار در ی  

یرت ی مغکادر بسیاری موارد حکم آ  دو گروه را از هم تفکی  کرده اسکت  خکود نشکانه

راد از مک  (. امکا اکثکر فقهکای اهکل سکنّت10 :1393)امامی و نورالکدینی   مفهوم آ  دو است

هکا تیدیا   زرتشکدانند؛ یعنی افزو  بر مسیحیا   یهومی های دینی را افراد غیرمسلما اقلیت

فقهکای  آورنکد.می های دینی به شمارها  بقیه افراد غیرمسلما  را نیز در شمار اقلیتو صابئی

ر   را در بکاشکود و مرتکدکه قرارداد ذمّه شامل اهل کتاب و زرتشکتیا  می اهل سنّت در این

 ظکر دارنکد؛ورد غیکر اهکل کتکاب و زرتشکتیا  اخکتال  نگیرد اتفاق نظر دارند. اما در منمی

یکه شکود و بقاند که قرارداد ذمّه فقط اهل کتاب و زرتشتیا  را شکامل مکیگروهی بیا  کرده

عکی و امکا اوزا که این قول حنابله  شکافعیه و ظاهریکه اسکت  گیردغیر مسلمانا  را در بر نمی

جکح ده قول راشود. گفته شاهل کتاب نیز میاند که قرارداد ذمّه شامل غیرمالکی بیا  کرده

 در مذهب تسنن همین قول است که در ذیل به بیا  دالیل می پردازیم:

اهکل کتکاب  اخذ جزیه از پیروا  م و  در حالی که به اعتقکاد اهکل سکنّت  م کو  از

 بکا آنکا  )م وسکیا ( "سنوا بهم سنه اهل الکتکاب" فرماید:)ص( می نیستند. زیرا پیامیر اکرم
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 پز قرار داد ذمّه اختصاص به اهل کتاب ندارد و اخکذ جزیکه  .همانند اهل کتاب رفتار کنید

گکاه  اهکل کتکاب اسکت. پیکامیراکرم )ص( هکر دلیکل بکر جکواز اخکذ آ  از غیکر  از م و 

هکای خاصکی را بکه فرمانکدها  و نهاد  توصکیهفرماندهی سراه مسلمانا  را بر دوش کسی می

فرمکود: هکر گکاه بکا ککرد و مکیآنا  را به تقوای الهی دعکوت مکی نمود وسایر مسلمانا  می

رو شدید آنا  را به یکی از این سه پیشنهاد دعوت کنید و هر ککدام را دشمنا  مشرک روبه

پذیرفتند برذیرید: ابتدا آنا  را به اسالم دعوت کنید. اگر نرذیرفتند به آنا  پیشنهاد پرداخت 

اگر قیول نکردنکد  امار قیول کردند شما نیز آ  را برذیرید. جزیه و قرارداد صلح بدهید و اگ

 (11-30 ق:1382)زیدا  . از خداوند یاری بخواهید و آماده کارزار شوید

ا انکد  بکومن این است که پیروا  ادیا  الهی که به اهکل کتکاب موسکمتیقّ به هرحال  قدر

د. فلسکفه گردنکاسکالمی مکی عنوا  شکهروند در قلمکرو دولکت یشایسته  انعقاد قرارداد ذمّه

ز میکا  آمیکتشریع عقد ذمّه در دین اسکالم  همانکا ای کاد همزیسکتی مسکالمت وجودی اصلیِ

  یعنکی آهای دینی و اکثریت مسلما  در جامعه اسالمی اسکت. اسکالم و منیکع اصکلی اقلیت

ا ککه آنهاقعی وقرآ  کریم  به دلیل احترام خاصی که برای پیامیرا  الهی قائل است  پیروا  

 تکر حمکایتیشکمارد و در زیکر زستیز با جامعه اسالمی نداشکته باشکند را نیکز محتکرم مکی سرِ

 (Yusuf, 2007: 16). داندحکومت اسالمی می

زیکرا خداونکد  ؛کنکددین اسالم هرگز پیروا  سایر ادیا  را به پذیرش اسالم م یور نمکی

هی  اجیکاری در  . یعنی(256یقره: ال) «ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَیَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» فرماید:می

دین نیست و راه هدایت و رستگاری از راه ضاللت و گمراهی مشخص شده است. حکدیثی 

ی را اذیت کند دشمن او هستم و مّکسی که ذ»: فرمایداز پیامیر اکرم )ص( نقل است که می

(. بنابراین دین اسکالم نکه 455 :1352)سیوطی   «در روز قیامت هم با او دشمنی خواهم کرد

توانکد آنهکا را دهد که کسی هم نمکیکند بلکه هشدار میتنها افراد را م یور به پذیرش نمی

بکا پیکروا  سکایر ادیکا   )ص( بکه رفتکار برادرگونکه دهد. پیامیر اکرم رامورد آزار و اذیت قر

 کنکد ککه پیکامیر فرمودنکد:فرمودند. به طوری که امام کاسانی در الیدایع نقل مکیتوصیه می

هکر گکاه ؛ یعنی «فاذا قیلوا عقد الذمّه فاعلمهم ا  لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین»

و   برنکدنهکا هکم نفکع میعقد ذمّه را پذیرفتند به آنها اعالم کنید آنچه به نفع مسلمین است آ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256


الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه ه ژپو
نام

فصل
 و

ب
غر

 
 

 

 

124 

 (. یعنکی در 100 :ق1327)کاسکانی   آنچه به زیا  مسلمانا  باشد به زیا  آنها نیز خواهد بود

 حقوق و تکالیف اهل کتاب و مسلمانا  یکسا  است.  جامعه اسالمی

 های دینی بر اساس قرارداد ذمّههای اقلیتحقوق و آزادی .2-2

که  تا زمانی دهندنی در مقابل تعهداتی که ان ام میهای دیبه موجب قرارداد ذمّه اقلیت

معکه بر پیما  خود باقی بمانند تحکت حمایکت حکومکت اسکالمی قکرار دارنکد و شکهروند جا

-شوند. از جملکهندا  برخوردار میهای شهروروند و از حقوق و آزادیاسالمی به شمار می

 ها عیارتند از:ی این حقوق و آزادی

 های اساسیحقوق و آزادی. 1-2-2

فراد ابا این  بلکه  کندحکومت اسالمی افراد غیر مسلما  را به عنوا  بیگانگا  تلقی نمی

برخکی از    کادر این. ای داشته اسکتهای آنها توجه ویژهپیما  شده و به حقوق و آزادیهم

 اخته شکدههکای دینکی شکنهای بنیادین که بر اسا  قرارداد ذمّه برای اقلیکتحقوق و آزادی

 شود:بیا  میدر زیر است 

اکن اسا  آ  جا   مکال  نکامو   اقامتگکاه و امک که بر  مصونیت: حب مصونیت -الف

ه مّکه در پنکاذهکای دینکی بکا انعقکاد قکرارداد های دینی در امکا  اسکت. بنکابراین اقلیکتاقلیت

دند و گرمند میبهره از امنیت و مصونیت  حکومت اسالمی هستند و مانند هموطنا  مسلما 

فرمایکد: طالکب)ع( میی حکومکت اسکالمی اسکت. علکی ابکن ابکیتأمین امنیت آنا  برعهده

مکه  )ابکن قدا «.که جا  و مالشکا  ماننکد مسکلمانا  باشکد برای آ  ؛پردازندجزیه می هایذمّ»

 (455 :ق1367

اسکا   هکای دینکی بکرهایی که برای اقلیتآزادی عقیده و مذهب: از جمله آزادی -ب

طکور ککه اد ذمّه در حکومت اسالمی شناخته شده  آزادی عقیده و مذهب است. هما قرارد

آمد  در دین اسالم هی  اکراهی برای پذیرش عقیده اسالمی وجود ندارد. بدین  پیشتر گفته

توانند مناسک  و می  های دینی حب دارند بر دین خود باقی بمانند. عالوه بر آ سا   اقلیت

خود ان کام دهنکد. در قکرارداد میکا  پیکامیر  یدر معابد و اماکن مقدسهمراسم دینی خود را 

شکود و هی  کشیش یکا زاهکدی از کلیسکا اخکراج نمکی» )ص( و ن را  آمده است که اکرم
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  گونه تحمیل یا تحقیری بر آنها بار نخواهد شد. همچنین اراضی آنها به وسیله لشکگریا  هی

 (150 :1384)نظری   «.دشما اشغال نخواهد 

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

 ک کا توانند هربه رسمیت شناخته شده  آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه است. اهل ذمّه می

 -1که عیارت اسکت از   حرمدر ب ز  ؛که بخواهند در قلمرو حکومت اسالمی زندگی کنند

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

کز حکب نکدارد مساجد مسلمانا . همچنین به دلیل نص صریح قرآ  کریم  هی  -3شود و 

 الَّکذِینَ أَیُّهَکا یکا»فرمایکد: بدو  رضایت وارد زندگی خصوصی آنها شود. خداوند زنکین می

 لَعَلَّکُکمْ لَّکُکمْ خَیْکرٌ ذَلِکُکمْ أَهْلِهَا عَلَى وَتُسَلِّمُوا تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى بُیُوتِکُمْ غَیْرَ بُیُوت ا تَدْخُلُوا لَا آمَنُوا

کُکمْ وَ إِ ْ قیکلَ لَکُکمُ ارْجِعُکوا فَإِ ْ لَمْ تَ ِدُوا فیهکا أَحَکدا  فَکال تَکدْخُلُوها حَتَّکی یُکاْذَ َ لَ تَذَکَّرُو َ

 ای مامنا  وارد خانه دیگرا  نشوید مگر این :لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُو َ عَلیمٌ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی

  که با صاحب خانه مأنو  گردید و به اهل آ  خانه سالم کنید. این بکرای شکما بهتکر اسکت

تر است که آ  پاکیزه  ا گفته شد که برگردید  برگردیدباشد که متذکر شوید. و اگر به شم

 (28و  28نور: ال)« .برای شما و خداوند به کردار شما آگاه است

 های مدنیحقوق و آزادی .2-2-2

اهل ذمّه در مسائل مربوا بکه حقکوق مکدنی از قییکل معکامالت  ازدواج  طکالق  ار  و 

نند و ملزم به پیروی از قوانین اسالمی نیسکتند. توانند بر طیب آیین خود عمل کمانند اینها می

مگر در مورد معامالت ربکوی؛ زیکرا در   های دینی در معامالت مانند مسلمانا  هستنداقلیت

 شکود. پیکامیراکرمگونه معامالت مکیاین باره حدیثی وجود دارد که موجب نهی آنها از این

یا اجازه ان ام آ  را بدهید با خکدا  )ص( برای زرتشتیا  نوشت که اگر معامله ربوی کنید و

اشاره به مضکمو  آیکه  . این کالم پیامیر )ص((439: )جصاص ایدو رسول خدا جنگ کرده

لُوا فَکأْذَنُوا بِحَکرْبم مِکنَ فَإِ ْ لَمْ تَفْعَ» ای دارد که ربا را اعال  جنگ با خدا دانسته است.شریفه

 (279: یقرهال)«. اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِ ْ تُیْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُ ُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُو َ وَ ال تُظْلَمُو َ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=28
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=28
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=279
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=279
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 3-2-2. های قضاییحقوق و آزادی 

کنند  فارغ از مسلما  ی اسالمی زندگی میی افرادی که در جامعهدین اسالم میا  همه

وَ إِذا حَکَمْکتُمْ بَکیْنَ »فرمایکد: کند. خداونکد مکیبود  یا نیودنشا   به اجرای عدالت حکم می

و زو  میا  مکردم  :عا  بَصیرا النَّا ِ أَ ْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِ َّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِ َّ اللَّهَ کا َ سَمی

دهکد نیکوسکت بکه کنید  به عدالت داوری کنید. آنچه خدا شما را به آ  پند میداوری  می

یکا داوُودُ إِنَّکا » فرمایکد:(. همچنکین خداونکد مکی58نسکاء: ال)« راستی که خدا شنوا و بیناسکت

یِیلِ اللَّکهِ  بِالْحَبِّ وَ ال تَتَّیِعِ الْهَوى جَعَلْناکَ خَلِیفَة  فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّا ِ فَیُضِلَّ َ عَکنْ سکَ

 (26)ص:  «إِ َّ الَّذِینَ یَضِلُّو َ عَنْ سَیِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ

هکای دینکی را بکه رسکمیت شکناخته اسکت. احککام قضکایی اقلیکت  اسالم در قرارداد ذمّه

تواننکد بکه محکاکم خکود رجکوع کننکد و در راین  هر وقت میا  آنها نزاع در گرفت مکیبناب

. یسکتندمراجعه به محاکم اسالمی هم مختار هستند. محاکم اسالمی هم م یور به رسیدگی ن

پز اگر نکزد تکو آمدنکد  در : فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْفَإِ ْ جاؤُکَ »فرماید: خداوند می

(. الیته در مواردی که ی  42مائده: ال) میا  آنها داوری کن  یا آنها را به حال خود واگذار

شود و بدو  توجکه بکه مسلما  باشد به محاکم اسالمی رجوع می دیگر ی و طر ذمّ  طر 

گکردد. امکام علکی)ع( در ایت عدالت میادرت به صدور حکم مکیعقیده و فکر آنا  و با رع

داد  به مظلوم ی خویش به والی مصر در خصوص اجرای عدالت بر اهل ذمّه و حبعهدنامه

 (117 :1387)خفاجی  . سفارش کرد  گیری بر ستمگرو سخت

 های دینیحقوق اقتصادی و تجاری اقلیت .4-2-2

ند مالکیت افکراد مسکلما  مکورد احتکرام و مصکونیت مانب  های دینیاصل مالکیت اقلیت

  اند تا خونشا  همانند خو  ما مسکلمانا هآنا  جزیه داد»فرماید: قرار دارد. امام علی)ع( می

پز حرمکت امکوال اهکل ذمّکه بکا حرمکت «. و اموالشا  همانند اموال ما مسلمانا  محترم باشد

های اقتصادی و های دینی در فعالیتاقلیت  مّهاسا  قرارداد ذ اموال مسلمانا  برابر است. بر

و  ماننکد امکوال مسکلمانا  اسکت و هکر دو دارای حککم واحکدی یّاموال ذمّو ت اری آزادند 

هستند. در صکورتی ککه طکر  معاملکه مسکلما  باشکد  معکامالتی ککه ارزش مکالی نکدارد و 

با یهودیا  مدینه ص( )باشد. پیامیر گرامی اسالم برخال  مقررات اسالمی است  ممنوع می

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=58
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=58
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=58
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=42
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 ی آزادی روابط اقتصکادی و ت کاری مسکلمانا  بکا دهندهکرد و این خود نشا داد و ستد می

 (117 :1389)محمدزاده رهنی و فریدی  . های دینی استاقلیت

مت اسالمی های حکوهای دینی در برابر حمایتاقلیت  اسا  قرارداد ذمّه بر  در مقابل

 فکردی ککه  در این راسکتا .از جمله پرداخت جزیه ؛گیرندرعهده میتکالیف و تعهداتی نیز ب

 باشکد کند باید عاقکل  بکال   مکذکر و همچنکین توانکا بکه پرداخکت جزیکهجزیه پرداخت می

می از بیشتر به خاطر حمایتی است که حکومت اسال  (. پرداخت جزیه449 :1386)خمینی  

ا بکرای پیککار ب  ارساند  به مشرک  یا یاریاز جنگ با مسلمانا آورد؛ پرهیزآنها به عمل می

وبات مات در شریعت اسکالمی از قییکل مصکر  مشکرمحرّ رتکابمسلمانا ؛ عدم تظاهر به ا

؛ )اگرزکه در دیکن خودشکا  م کاز باشکد( نکاح با محارمو الکلی  خورد  گوشت خوک  

 )طوسکی  دعاب)کلیسا  کنیسه  آتشکده( و نواختن ناقو  در م پرهیز از احدا  معابد جدید

 سیب آزار و های دینی نیاید به نامو  مسلمانا  خیانت کنند واقلیت . همچنین(44 ق:1412

 اذیت آنها شوند.

 

 هاحمایت از اقلیت المللِانداز نظام بیناز چشم ،های مذهبیحمایت از اقلیت .3

 هانظام حمایت از اقلیت یِماهیت کلّ .1-3

دارند ها در مسیری یکسا  گام برمیحمایت از اقلیت نظام حمایت از حقوق بشر و نظام

با توجکه  . امانیل به برابری است  هاو  هد  هر دو نظام عام حقوق بشر و نظام حقوق اقلیت

کارهای دستیابی به این برابکری در هکر وهایی که بین این دو نظام وجود دارد  سازبه تفاوت

ی ککه بکرای حصکول برابکری در نظکام عکام تیعیح شکل کدام متفاوت از دیگری است. منع

هکا توانکایی نمایکد و کارآمکدی مناسکیی دارد  در نظکام حقکوق اقلیکتحقوق بشر کافی مکی

ها را  که ی افراد متعلب به اقلیتهای ویژهها و توانمندیسازی و شکوفایی نیازمندیبرطر 

. اگر در نظکام یستدارا ن موقعیت و وضعت این افراد با افراد عادی است  برخاسته از تفاوت

 حقوق بشر هرگونه تمایز و برتری بر مینای خاستگاه قومی  نژاد  جنسیت  زبا   مذهب و...

های های افراد متعلب به گروهو ممنوع است  عدم لحاظ ویژگیشود شمرده میآمیز تیعیح
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 1تیعیح مکاهویها نیز به تیعیح غیرمستقیم که گاه از آ  با عنوا  پذیر همچو  اقلیتآسیب 

 :1395)فضکائلی و کرمکی  . گردد( ختم میCESCR, 2 July 2009: para. 9) شودیاد می

121) 

-افراد متعلب به ایکن گکروه تده اسشموجب  های اقلیتگروه 2پذیریی آسیبخصیصه

ی پوشکاننده هکای  افکزو  بکر حمایکت3ها  برای حفظ کرامت انسانی و نیل به برابری ماهوی

نیکز باشکند. در  خکودها و حقوق خکاص الملل  نیازمند حمایتاد بشر در حقوق بینافر مطلبِ

هکا  مانند پلی  نظام عام حقوق بشر را بکا نظکام حقکوق اقلیکتاین راستا  اصل منع تیعیح  به

شد  حقکوق بشکر توسکط معاهکدات را المللی(. آغاز بین137 :1385)عزیزی   دهدپیوند می

عثمکانی  های منعقده میا  دول اروپایی و جهانشکاهیِنامهخی موافقتدر بر  توا  از جملهمی

 :1390در خصوص حمایت از اقلیت مسیحی در سده نوزده میالدی جست و کرد )مهرپور  

المللی حقوق بشکر کنکونی  بتکوا  از دو سکرر متفکاوت و در رسد در نظام بین(. به نظر می23

های مکذهیی بهکره بکرد و بکه برای حمایت از اقلیتبه مثابه ابزارهای اصلی   لعین حال مکمّ

(. از این رو  Valentine, 2004: 449ها )آنها تمس  جست: آزادی مذهیی وحقوق اقلیت

الملل کنونی  های مذهیی در حقوق بینگرفته از اقلیتهای صورتبرد  به حمایتبرای پی

مکرتیط بکا آزادی مکذهیی و المللکیِ باید به پکویش و ککاوش در اسکناد و رویکه قضکایی بکین

ایکن  ها و به طکور خکاص حقکوق مکذهییِآمده از مذهب و حقوق اقلیتعملهای بهحمایت

 وجهه همت نگارندگا  قرار خواهد گرفت.  در ادامه . این موضوع ها پرداختگروه

 المللحمایت از آزادی مذهبی در حقوق بین .2-3

تفکاوت و اعکم از معنکای آ  در جوامکع حقوق بشکر  مفهکوم مکذهب م المللِدر نظام بین

مذهیی همچو  ایرا  است. به باور کمیتکه حقکوق بشکر  مکذهب افکزو  بکر مکذاهب سکنّتی  

المللکی بکینمیثکاق  18گیرد و از ایکن رو مکاده باورهای دینی و ادیا  نوظهور را نیز در بر می

ه اعتقکادات مکذهیی دینا  و آنانی هم ککحقوق مدنی و سیاسی  همزما  از یکتاپرستا  و بی

                                 
1. Substantive discrimination. 

2. Vulnerability. 

3. Substantive equality. 
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 دآورَدارنکد حمایکت بکه عمکل مکیخویش را ابکراز نمکی (CCPR, 27 September 1993: 

para. 1در   آورد میکارزه بکرای حقکوق انسکا تکرین دسکت(. آزادی مذهیی به عنکوا  مهکم

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

هکای حکب منظومکهالمللیِ حقکوق بشکری در میکا  در اسناد بین «آزادی مذهییحب بر »انشاء 

در اجتمکاع بکا »منکدی از حکبِ مربکوا را زیکرا بهکره ؛منحصر به فکرد اسکت ای  طریقهبشری

انشاء  حکاکی از  ی(. این طریقه ,2015Yildirim :13دهد )می مورد حمایت قرار 1«دیگرا 

هکای مذهب و حقوق مرتیط با آ  است و از این رو بکا حقکوق اقلیکت جمعی و گروهیِ عدِبُ

میتنی بر مذهب  پیونکدی ناگسسکتنی و تنگاتنکگ پیکدا  به مثابه ی  گروه و اجتماعِ  مذهیی

وابسکتگی کامکل بکه حمایکت از همانکا های مکذهیی موجودیت و هویت اقلیت زیراکند؛ می

ایِ گونکاگونی همچکو  المللی و منطقهد بیندر اسنا  مذهب آنها و مظاهر آ  دارد. این حب

های اساسکی  اعالمیه جهانی حقوق بشر  کنوانسیو  اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی

المللکی المللی حقوق مدنی و سیاسی  میثکاق بکینکنوانسیو  امریکایی حقوق بشر  میثاق بین

نابردباری و تیعیح میتنی  حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی  اعالمیه حذ  کلیه اَشکال

ها  کنوانسیو  حقکوق ککودک  و... فریقایی حقوق بشر و خلبآ  منشور  2بر مذهب و عقیده

نظیکر ایکن آزادی در جهکا  و که حاکی از اهمیت ککم است؛ امری به رسمیت شناخته شده

 کنونی است. المللِحقوق بین

 ی تأکیکد بکر احتکرام برابکرِبکه معنکا  الملکل کنکونیپذیرش آزادی مذهیی در حقوق بکین

ککه  مذاهب مختلف و شناسایی تنوع مذهیی است. از این رو  آزادی مذهیی افزو  بکر ایکن

بنای حب تعیین سرنوشت  انتخاب فکردی و تکثکر نیکز  خود دارای ارزشی ذاتی است  سنگ

-فرهنکگ افکراد و گکروه یدهنکدههای تشکیلیکی از مالفه  که مذهب نظر به آ باشد. می

و هم یکی از عناصکر موجکد پکذیرش   محصول توا  همهاست  پذیرش تنوع مذهیی را می

-ها و به ویژه اقلیکتبرای اقلیت  حقوق بشر دانست. این امر المللِتنوع فرهنگی در نظام بین

                                 
1. In community with others. 

2.Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on 

Religion or Belief (1981). 



الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه ه ژپو
نام

فصل
 و

ب
غر

 
 

 

 

130 

 اصوال  داعیکه تنکوع فرهنگکی و لکزوم  ؛ زه های مذهیی از اهمیتی دوزندا  برخوردار است

-های در اقلیت و آسکیبدست کم در وهله نخست  از سوی گروه حفظ و حراست از آ  

بیننکد  پذیری که فرهنگ خویش و مظاهر آ  را در معکرض خطکر فراموشکی و نکابودی مکی

 شود.مطرح می

 المللها در حقوق بینحمایت از حقوق مذهبی اقلیت .3-3

ز اسکناد مهکم ( بکه عنکوا  یککی ا1966) المللی حقوق مدنی و سیاسکیمیثاق بین 27ماده 

المللکی در بین ی الزامکیِتکرین مقکررهالمللی حقوق بشکر  ککه مهکمبین } "منشور" XE{منشور

ها و بکه ویکژه حقکوق مکذهیی اقلیت } "حقوق فرهنگی" XE{حمایت از حقوق فرهنگی زمینه

 دارد:  زنین مقرر می} "قومی" XE{آنهاست

یی و زبکانی وجکود دارنکد  حکب   مذه} "قومی" XE{های قومیدر کشورهایی که اقلیت»

 XE{منککدی از فرهنککگهککایی در بهککره} "اقلیککت" XE{اشککخاص متعلککب بککه زنککین اقلیککت

کارگیری زبا  خویش  در اجتمکاع بکا دیگکر هخود  اظهار و عمل به مذهب یا ب } "فرهنگ"

 «.گیرد اعضای گروه  نیایستی مورد انکار قرار

 XE{ن مکاده  حقکوق مکرتیط بکا فرهنکگپکردازی ایکگزینی و عیکارتبر اسا  نوع واژه

حقککوق " XE{ی حقککوق فرهنگککی  مککذهب و زبککا  کککه همگککی در م موعککه} "فرهنککگ"

 XE{هکاهکایی هسکتند ککه بکه موجکب حقکوق اقلیتگیرند  حکداقل حکبقرار می } "فرهنگی

)فضکائلی و کرمکی   هکای عضکو میثکاق تضکمین شکوندباید توسط دولت } "هاحقوق اقلیت"

حقکوق " XE{دیگکری ککه بکه حقکوق مکذهیی  مهمالمللی حقوق بشریِبین (. سند67 :1395

در مکاده   ها اشاره دارد  کنوانسیو  حقوق کودک است. ایکن کنوانسکیو اقلیت } "فرهنگی

 XE{هککای مککذهییمتعلککب بککه اقلیت کودکککا ِ } "فرهنگککی" XE{بککه حقککوق فرهنگککی  30

 دارد:پرداخته و زنین اشعار می } "قومی"

بکا    مکذهیی و زبکانی یکا اشکخاصِ} "قکومی" XE{هکای قکومییی ککه اقلیتدر کشکورها»

-به زنین اقلیتی یا کودکا  بکومی در بهکره متعلب خاستگاه بومی وجود دارند  حب کودکا 
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 مندی از فرهنگ}XE "ن بکه مکذهب خکویش یکا بککارگیری خکود  اظهکار و تکدیّ } "فرهنگ

 «.گیرد یست مورد انکار قراربازبانشا   در اجتماع با سایر اعضای گروه  نمی

  اشکاراتی ککه در کنوانسکیو  بکه 1ی حقوق کودکشایا  یادکرد است که به باور کمیته

اقکدامات  تخکاذاسکت  نشکانگر شناسکایی لکزوم ا شده } "هاحقوق اقلیت" XE{هاحقوق اقلیت

ی عالمیکهباشکد. اهکا از حقکوق خکود میمندی کامل افراد متعلب به اقلیتویژه به منظور بهره

  مکذهیی و زبکانی ملکل } "قکومی" XE{هکای ملکی یکا قکومیحقوق اشکخاص متعلکب بکه اقلیت

نیافته در حمایت از حقکوق المللیِ هرزند قوامترین سند بیناکنو  مهمکه هم 2(1992) متحد

بکه شکمار  } "قکومی" XE{هکای مکذهییهکای مختلکف و از جملکه اقلیتافراد متعلکب بکه اقلیت

 } "حقککوق فرهنگککی" XE{خشککی از مفکاد خککود بککه حمایکت از حقککوق مککذهییرود  در بمکی

اعالمیککه زنککین اشککعار ( 2( مککاده )5( و )3(  )2(  )1) هککا اشککاره نمککوده اسککت. بنککدهایاقلیت

 دارند:می

  مکذهیی و زبکانی )ککه زیکن } "قومی" XE{های ملی یا قومی. اشخاص متعلب به اقلیت1»

 XE{مندی از فرهنکگشود(  حب بهرهها یاد میبه اقلیت پز از آنها با عنوا  اشخاص متعلب

های خصوصکی کارگیری زبا  خکود در عرصکهه  ابراز مذهب و تدین به آ  و ب} "فرهنگ"

 و عمومی را آزادانه و بدو  مداخله یا هر شکلی از تیعیح دارا هستند.

ی کارآمکد در زنکدگ } "مشکارکت" XE{هکا حکب مشکارکت. اشکخاص متعلکب بکه اقلیت2

 رند.  مذهیی  اجتماعی  اقتصادی و عمومی را دا}"فرهنگی" XE{فرهنگی

کارآمکد در تصکمیمات  } "مشکارکت" XE{ها حکب مشکارکت. اشخاص متعلب به اقلیت3

ای راجع بکه اقلیتکی ککه بکه آ  ]اتخاذی[ در سطح ملی  یا در صورت اقتضاء در سطح منطقه

 وی که مغایر قوانین داخلی نیاشد را دارند.ی محل زندگی آنها  به نحتعلب دارند یا منطقه

ها  بدو  هی  تیعیضی  حب برقکراری و حفکظ روابکط آزاد و . اشخاص متعلب به اقلیت5

هکا و نیکز آمیز با اعضکای گکروه خکود و اشکخاص متعلکب بکه دیگکر اقلیت} "صلح" XE{صلح

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

 «.باشند  مذهیی و زبانی هستند را  دارا می}"قومی" XE{قومی

 ه منظورابی دولت باقدامات ای اتخاذ به لزوم   اعالمیه (4)ی ماده (2)افزو  بر این  بند 

 خویش تأکید دارد. ها در بیا  و اظهار خصایص اقلیتیِتوانمندسازی اقلیت

متعلکب بکه  ر ای اد شرایط مطلکوب بکرای توانمندسکازی اشکخاصها اقداماتی را به منظو. دولت2»

  زبکا   مکذهب  سکنن }"فرهنکگ" XE{ها جهت اظهار خصایص خویش و گسترش فرهنکگاقلیت

نقکح قکانو  داخلکی و بکر خکال  معیارهکای   و رسوم  بکه جکز در مکواردی ککه آ  آداب و رسکوم

 «.باشند  اتخاذ خواهند نمودالمللی میبین

 XE{ی نسکیت بکه حقکوق فرهنگکیِده شد  این اعالمیه رویکرد بسیار مترقّکه مشاهزنا 

 } "قککومی" XE{هککای مککذهییهککای زهارگانککه و بککه ویککژه اقلیتاقلیت } "حقککوق فرهنگککی"

 اتخاذ نموده است.

المللکی در دو سکطح جهکانی و گونه که در باب مقوله کلی حقوق بشکر  اسکناد بینهما 

های بشری همچو  حقوق مکذهیی های خاص حبره مقولهای شکل گرفته است  دربامنطقه

گیری اسناد  های مذهیی مورد حمایت هم شاهد شکلهای خاص از جمله اقلیتو نیز گروه

ای غیکر ای هستیم. یکی از اسناد منطقکهنایافته  در دو ساحت جهانی و منطقهیافته و قوامقوام

ی ملکی از جملکه حقکوق } "هکااقلیت حقکوق" XE{هکاآور که بکه موضکوع حقکوق اقلیتالزام

سکند نشسکتِ کرنهکاگِ کنفکرانز   هکا پرداختکهایکن اقلیت } "حقوق فرهنگکی" XE{فرهنگی

توسکط کنفکرانز  1990)زین پز سند کرنهاگ( است که در سال  امنیت و همکاری اروپا

بنککد بککه حقککوق  (10)امنیککت و همکککاری در اروپککا  بککه تصککویب رسککید. سککند کرنهککاگ در 

پکردازد. در ایکن سکند  احتکرام بکه ها در قیال این حقوق میای ملی و تعهدات دولتهاقلیت

)دموکراسکی( تلقکی شکده  سکاالریهای ملی عنصر حیاتی بکرای ارتقکای مکردمحقوق اقلیت

 XE{بکه حقکوق فرهنگکی (31)و  (30)از جملکه بنکدهای   اسکت. در زنکدین بنکد ایکن سکند

ایکن سکند  پکز از یکادآوری ایکن  32بنکد  امکا ست؛ه اشدهای ملی اشاره اقلیت } "فرهنگی"

فردی است و با تأکید بر حب اشخاص متعلکب  بانتخاهمانا ی  نکته که تعلب به اقلیتی ملی 
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 هکای ملکی بکر بیکا   گسکترش و حراسکت از هویکت قکومیبکه اقلیت}XE "هویکت قکومی" {  

د در خکو } "فرهنکگ" XE{فرهنگی  زبکانی و مکذهیی خکویش و حفکظ و گسکترش فرهنکگ

  به طور مستقیم از سوی دیگر و ممنوعیت همانندسازی اجیاری از ی  سو  تمامی ابعاد آ 

مندنکد را نیز از آنهکا بهکره } "قومی" XE{های قومیهای ملی که اقلیتحقوق فرهنگی اقلیت

های ملی   حقوق اقلیت(32)بند  (3)و  (2)که در ذیل خواهد آمد. زیربندهای  ؛شمردبر می

 شمارد:گیرند را زنین بر میها قرار میی حقوق فرهنگی اقلیتمرهکه در ز

 XE{ها و نهادهکای آموزشکی  فرهنگکیهکا  سکازما (. پدیدآوری و حفظ ان من2)32»

 گذاری داخلی؛و مذهیی مختص به خود در زهارزوب قانو  } "فرهنگی"

 ی امکاکنککارگیره(. تدین و عمل به مذهب خویش از جمله تحصیل  تمل  و بک3)32

 «.های آموزشیِ مرتیط با مذهب به زبا  مادری خودمذهیی و اجرای فعالیت

 "هکاحمایکت از اقلیت" XE{هکادر حال حاضر  کنوانسیو  زهارزوب حمایکت از اقلیت

آور حقکوقی در رابطکه ( تنهکا سکند الکزام1995)} "شکورای اروپکا" XE{ ی ملی شورای اروپا}

ی کشکورهای عضکو آ  ی آ  محکدود بکه حکوزهطیعا  دامنه باشد کهها در جها  میبا اقلیت

 XE{از جمله حقکوق مکذهیی  به حقوق فرهنگی (6)و  (5)است. این سند برجسته  در مواد 

 دارد:مقرر می ( این کنوانسیو 5)اشاره دارد. ماده   های ملیاقلیت } "حقوق فرهنگی"

شککخاص متعلککب بککه گردنککد کککه شککرایط ضککروری بککرای اهککای عضککو متعهککد میدولت»

آنکا  فکراهم آورنکد  } "فرهنکگ" XE{های ملی را به منظور حفظ و گسکترش فرهنکگاقلیت

میکرا  " XE{و از عناصر حیاتی هویت آنهکا یعنکی مکذهب  زبکا   سکنن و میکرا  فرهنگکی

 حراست نمایند. } "فرهنگی

ود  خ یِپیرو سیاست همگرایی کلّ شده ت اتخاذهای عضو  بدو  خدشه به اقدامادولت

ها و اَعمکالی ککه هکد  از آ  همانندسکازی و ادغکام اشکخاص متعلکب بکه از اِعمال سیاسکت

های ملی بر خال  میل آنا  است خودداری نموده و از ایکن اشکخاص در مقابکل هکر اقلیت

 «.آورندای باشد  حمایت به عمل میعملی که هد  زنین همانندسازی
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 هکای اقلیکت و حمایکت از وهایص اقلیتکی گکرها به حمایت از خص  به تعهد دولت6 ماده

 اشخاص متعلب به آنها در برابر احساسات خصمانه جامعه اکثریت اشعار دارد:

را  } "فرهنگکی" XE{وگکوی بکین فرهنگکیی تسکاهل و گفکتهای عضو  روحیکهدولت»

تشویب و اقدامات کارآمدی را به منظور ارتقای احترام دوسکویه و تفکاهم و همککاری میکا  

 XE{کننکد  بکدو  توجکه بکه هویکت قکومیمی اشخاصی که در سرزمین آنا  زندگی میتما

های آمککوزش    فرهنگککی  زبککانی یککا مککذهیی آنککا  و بککه ویککژه در عرصککه} "هویککت قککومی"

 نمایند.و رسانه  اتخاذ می } "فرهنگ" XE{فرهنگ

 شوند که به منظور حمایت از اشخاصی که ممککن اسکت درهای عضو  متعهد میدولت

  زبکانی یکا مکذهیی } "فرهنگکی" XE{  فرهنگکی} "هویکت قکومی" XE{ی هویت قکومینتی ه

آمیز  خصمانه و خشن قرار گیرند  اقدامات مقتضی خود  در معرض تهدید یا اَعمال تیعیح

 «.را اتخاذ نمایند

 (18)ککه در آ  بکه حکدود مکاده  - خکود (22)کمیته حقوق بشر  در تفسیر عکام شکماره 

در حمایکت از  - حقوق مدنی و سیاسی )آزادی عقیده و مذهب( پرداخکتلمللی ابینمیثاق 

  ها شناسایی نمکوده اسکتهایی را در حوزه مذهب برای این گروهها  حقوق و آزادیاقلیت

که عیارتند از: مصونیت در برابر دخالت دولت در سازما  مذهیی و آزادی انتخاب رهیکرا  

هکای ادی  حقکوق والکدینِ کودککا ِ وابسکته بکه گکروههای عیمذهیی  آزادی تأسیز مکا 

هکا های مذهیی خویش و تأسیز مدار  مذهیی  برگزاری همایشاقلیت بر آموزش آموزه

و آزادی زاپ و توزیع متکو  مکذهیی  حکب برخکورداری از اسکتراحت و مرخصکی در ایکام 

روا  مکذهب های اقلیت در برابر احساسکات خصکمانه پیکتعطیالت مذهیی  حمایت از گروه

است کمیته  ا  ذکر(. شای309-310 :1385های خاص )عزیزی  غالب جامعه  پوشید  لیا 

آ  قائکل بکه  1حقوق بشکر  میکا  آزادی دارا بکود  عقیکده و مکذهب و آزادی اظهکار و ابکراز

از جمله اقداماتی ککه   های خاصای محدودیتتفکی  شده و آزادی اخیر را مشمول پاره

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

                                 
1. To manifest. 
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 هکای بنیکادین دیگکرا  ضکروری هسکتند  تشکخیص داده اسکتحمایت از حقکوق و آزادی .

(CCPR, 27 September 1993: para. 3, 8) 

اند: تعهد به احترام  تعهد بکه حمایکت و ها در قیال حقوق بشر بر سه دستهتعهدات دولت

هکای مندی افراد از حکبها در تعهد به احترام موظفند از دخالت در بهره. دولت1به اجرا تعهد

افکراد توسکط  ها باید از نقح حقوق بشرِبشری خودداری نمایند. در تعهد به حمایت  دولت

سازد اقدامات و تمهیکدات ها را ملزم میاشخاص ثالث جلوگیری کنند. تعهد به اجرا دولت

ای  قضایی و از ایکن دسکت را بکرای شناسکایی و بکه رسکمیت اداری  بودجهمقتضی تقنینی  

(. حقکوق Stamatopoulou, 2007: 151) شناختن کامل حقوق بشر اشخاص اتخکاذ نماینکد

ها  با قرار گرفتن در شمار حقوق فرهنگی  هر سه سکطح از تعهکد را بکر دوش مذهیی اقلیت

خکود بکر ایکن امکر تأکیکد  (23)سیر عام شماره کنند. کمیته حقوق بشر در تفها بار میدولت

 بکا وجکودهمچنکین   (. کمیتهCCPR, , 27 September 1993: paras. 6.1-9) داشته است

میثاق  اِعمال آنها را به توانایی گکروه اقلیکت  27حقوق مندرج در ماده  بود ِاذعا  به فردی

هکا   اقدامات ای ابی دولکتداند. از این رودر حفظ فرهنگ  زبا  و مذهب خود وابسته می

مندی و توسکعه ها و اشخاص متعلب به آنها به منظور بهرهدر راستای حمایت از هویت اقلیت

-ضکروری را فرهنگ و زبا  و عمل به مذهب خویش در اجتماع بکا دیگکر اعضکای گکروه 

(. افکزو  بکر ایکن  کمیتکه حقکوق CCPR, 27 September 1993: para. 6.2)ه است شمرد

ککه وظیفکه نظکارت بکر  المللکیبکین   دیگر نهاد فرامعاهکداتی2ِدی  اجتماعی و فرهنگیاقتصا

المللی حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی را بر دوش دارد  در تفسیر عام شماره میثاق بین

ها بر مشارکت در زنکدگی ها و اشخاص متعلب به اقلیتحب اقلیت»از خود  با قاطعیت  (21)

کنکد دفکاع مکی« ز حراسکت  ارتقکا و توسکعه فرهنکگ ]خکاص[ خکویشفرهنگی جامعه و نیک

(CESCRs, 2009: para. 32کمیته در این راستا اظهار می .):دارد 

                                 
1. Obligations to respect, protect and fulfill. 
2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCRs). 
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 «وزش  هکای آمکهکا  مکذهب  شکیوهها  عر ها دارای حب بر تنوع فرهنگی  سنّتاقلیت

ر هویکت و اه)مطیوعات  رادیو  تلویزیکو   اینترنکت( و دیگکر مظک های ارتیاطیزبا   رسانه

 (CESCRs, 2009: para. 32). «عضویت فرهنگی خویش  هستند

هکای اقلیکت و اشکخاص حکب گکروه مزبکور  پردازی  آشکار است که کمیتکهبا این واژه

مختص خویش و نه تنهکا جامعکه ملکی را بکه  متعلب به ایشا  بر مشارکت در زندگی فرهنگیِ

 15در مکاده   وا  یککی از صکاحیا  حکبهکا بکه عنکاقلیکت رسمیت شناخته و بکا تعیکین خکودِ

دهنکده هویکت مسکتقل ها بر عناصر اصکلی تشککیل()الف( میثاق و اشاره به حب این گروه1)

مشکارکت در  هها بها و...(  بر حب جمعی اقلیتها  عر )زبا   مذهب  سنّت فرهنگی خود

یکن رویککرد  رسد کمیته بکا اتخکاذ اصحه گذارده است. به نظر می 1زندگی فرهنگی خویش

دهد که حقوق جمعی نه تنها باعکث تضکعیف حقکوق فکردی این امر را مورد تأکید قرار می

-این حقوق را نیز فراهم می یگردد  بلکه به وارو  آ   موجیات ارتقا و غنای دوسویهنمی

(. اتخاذ زنکین رویککردی از سکوی کمیتکه  بکه راسکتی یک  Johns, 1995: p. 173) آورد

المللی زرا که از رهیافت سنّتی متو  بین ؛ها استه حمایت از حقوق اقلیتنوآوری در زمین

ها ها و نه خود این گروهها که تنها از حب اشخاص متعلب به اقلیتمرتیط با اقلیت ایِو منطقه

 (Wiessner, 2011: 124رود. )اند  فاصله گرفته و فراتر میحمایت به عمل آورده

 

 گیرینتیجه

 ق مکذهییِهای مذهیی و حقوگرفته از اقلیتهای صورتحمایت بارهنچه دربا توجه به آ

سکد رنظر می بشر آمد  به یالمللها در حقوق اسالم و حقوق بینمتعلب به این گروه اشخاصِ

م در ککبشکر  دسکت المللکیِنهاد ذمّه  در مقایسه با حقوق بین ر پایه  بنظام حقوقی اسالمکه 

 های مذهیی را تحقب بخشد و تضمین نماید.واند حقوق اقلیتتی  نظام دینی  بهتر می

از نظکام حقکوقی ککه غیردینکی و حتکی گکاه ضکددینی اسکت  یک  قواعد   بدیهی است

هکای شایستگی  قابلیت و توانایی حمایتِ مناسکب و متناسکب از خصکایص و هویکت اقلیکت

                                 
1. The collective right of minorities to take part in their own cultural life. 
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  ه جکا ککاز آ یسکت. دار نبرخکور دارد  مذهیی  که پیوندی ناگسستنی با مذهب و مظاهر آ

کند  المللی حقوق بشر  امروزه مدعی است از آحاد بشر به نحو یکسا  حمایت مینظام بین

دهکد؛ حکال آ  ککه شکرایط خکاص های اقلیکت را کمتکر مکورد توجکه قکرار میاصوال گروه

پذیریِ افککراد متعلککب بککه آنهککا در اغلککب جوامککع بشککری واقعیتککی هککای اقلیککت و آسککیبگروه

نظکام حقکوقی اسکالم در صکورت اجکرای کامکل و مناسکب از سکوی امکا   ر است.انکارناپذی

ها در برخکورداری از ضمن اصل قرارداد  برابری انسکا کشورهای اسالمی و جوامع دینی  

هکا و تحقکب ممککن قکادر اسکت بکه رفکع نیازمنکدی بکه بهتکرین وجکهِمواهب زندگی مکادی  

 برردازد. های مذهییمتعلب به اقلیت استحقاقات اشخاصِ

اصکات ی افراد  قیایکل و ملکل و حکذ  تمکایزات و اختصعمومی همه برابریدر اسالم  

ات یا  تعییری اخالقی و در لبه صورت ی  توصیه  یی  نژادی  وطنی و طیقاتیسَیی  حَسَنَ

ککه  ی  به شککلمدارانهوار یا سیاستو بیانات ادبی و عاطفی  در خالل پند و اندرزهای معلم

و را  کفخککوانیم و یککا از زبککا  روشککنت انسککانی پککز از انقککالب کییککر فرانسککه مککیدر ادبیککا

ر در آینده بکرای مصکالح بشک که تحقب آ  را شنویم می المللیهای بینسازما  گذارا بنیا 

سکا  یک  اد نیست؛ بلککه اسکالم بکر نشمارمیالزم  امنیتمفید و به خاطر استقرار صلح و 

 ننکه ایک  ستندهها همه با یکدیگر برابر خواهد بگوید که انسا بینی فلسفی و علمی میجها 

و  ی سیاسیلهرا که به صورت ی  مسأ« برابری عمومی»که باید برابر باشند. اسالم  اندیشه 

 مِصل مسکلّنشاند تا نخست آ  را ی  اهای فلسفی و علمی میاجتماعی مطرح است  بر پایه

ی برابر»ی درجه تا« برابری حقوقی»را از « های انسا برابر»که  طییعی معرفی کند و دوم این

م  خکود اسکال د و به اصکطالحِیعنی منشأیی  عینی  علمی  طییعی و آفرینشی باال بیرَ« حقیقی

 (353-354 :1380)شریعتی  . ارتقاء دهد« برادری»را تا « برابری»

أ  اسکالیکی از اهدا  بزرگ انییای الهی و به ویژه پیامیر عظیم )ص(  پاسداشکت  مالشکّ

کرامت انسانی تمامی ابنای بشر  اعم از مسلما  و غیرمسلما  و برپایی عکدالت بکوده اسکت. 

-  اسالمی  از احترام و جایگاه ویکژهاها در اندیشه سیاسی اسالم و آراء فقها و م تهداقلیت

آغکاز ترین مسکائل دیکن اسکالم از یکی از جدی  های مذهییای برخوردارند و مقوله اقلیت

است. در نظام حقوقی اسالم  اقلیت دینی به پیروا  ادیکا  الهکی یهودیکت   پیدایش آ  بوده
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 پیکروا  فقهای اهل سنّت   در نظر برخیشود. الیته ها اطالق میو صابئی مسیحیت و زرتشتی

. فلسکفه وجکودی اصکلی ملحکب ککرد های زهارگانهاین گروه به توا  ادیا  دیگر را نیز می

هکا و اکثریکت آمیز میا  اقلیتمسالمت قد ذمّه در دین اسالم  همانا ای اد همزیستیِتشریع ع

  که با استفاده از نهاد ذمّه  عالوه بکر تکأمین حکداقل حقکوق مسلما  در جامعه اسالمی است

بنیادینی که برای زیست انسانی همگا  الزم اسکت  شکرایط زنکدگی متدیّنانکه بکرای پیکروا  

 گردد.می ادیا  مختلف فراهم

هکای مکذهیی وابسکتگی کامکل بکه حمایکت از مکذهب آنهکا و موجودیت و هویت اقلیت

المللکی ات بیندر مقام عمل به تعهدها الملل  دولتمطابب قواعد حقوق بینمظاهر آ  دارد. 

ا فقکه امک. مکورد حمایکت و احتکرام قکرار دهنکدهکا را باید حقوق مذهیی اقلیتحقوق بشری 

مّکه  ذبکر اسکا  قکرارداد  المللکی دو  نیاز به هر گونه پیما  و تعهکد بیناسالمی پیش از و ب

از آنهکا  هکای مکاثرحمایتو هکا اقلیکت حقکوق و جامعه اسالمی را ملزم به رعایت حکومت

فکه نوا  وظیکرده است. بدیهی است دولت اسالمی و مسلمانا  بر پایه باورهای دینی و به ع

اجکرا بکرای دانند و این ماثرترین ضکمانتها میق ذمّیشرعی  خود را مکلّف به ایفای حقو

الملل  به ویکژه قواعکد حقکوق هاست. این در حالی است که حقوق بینرعایت حقوق اقلیت

هایی ماننکد اجرا مواجه است  عالوه بر ایکن ککه از آسکیببشریِ آ  با زالش جدّیِ ضمانت

 برد.ج میرویکردهای سیاسی  ابزاری و برخوردهای دوگانه نیز رن

-و سکوالریسکم پایکه یسکملییرالفردگرایانکة هکای اندیشکه ر بنیا بکه   کنونی بشرحقوق 

هکای مکذهیی افکراد بکه ویکژه اشکخاص نیازمندی و تحقب   توجهگذاری شده است  در فهم

پذیر قکرار دارنکد  نکاتوا  آسیب شرایطها  که به خاطر موقعیت غیرحاکم در متعلب به اقلیت

ست قواعد نظام حقوقی که غیردینی و حتی گاه ضددینی اسکت  شایسکتگی  است. بدیهی ا

هکای مکذهیی  ککه قابلیت و توانایی حمایتِ مناسب و متناسب از خصایص و هویکت اقلیکت

پیوندی ناگسستنی با مذهب و مظاهر آ  دارد  را دارا نیست. نظام حقکوقی اسکالم  بکه مثابکه 

ریشه در احکام الهی و دینکی دارد  در صکورت  نظامی میتنی بر مذهب و عقاید مذهیی  که

اجرای کامل و مناسب از سوی کشورهای اسالمی و جوامع دینی  بکه بهتکرین وجکه ممککن 

هکای مکذهیی ها و تحقکب اسکتحقاقات اشکخاص متعلکب بکه اقلیکتقادر است به رفع نیازمندی
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 .نانچکه مکورد تکوا  گفکت  نهکاد حقکوقی ذمّکه در فقکه اسکالمی  زضمن این که می برردازد

بازخوانی قرارگیرد  ظرفیت آ  را دارد که با لحاظ اقتضائات زما   به مثابه الگکوی مکاثری 

 های مذهیی  مورد الهام و اقتیا  قرار گیرد.ها  به ویژه اقلیتدر حمایت از حقوق اقلیت
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