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Abstract 
The purpose of this study is to 
examine the approach of the Iranian 
legislature to religious diversity and 
the rights of religious minorities, 
specifically in the realm of substantive 
criminal law that reflects the rights and 
freedoms of individuals. To this end, 
we will explore the "Fegh" based 
theories, deeds of muslim leaders 
(Imams) and criminal law itself. 
Accordingly, as we will see, in spite of 
strong intellectual foundations in 
relation to religious Tolerance and 
acceptance of the rights of different 
religions , the legislature merely 
adheres to some popular theories or 
cites some common interpretations 
that discriminate between  Muslim and 
non -Muslim offenders.  In this article 
we argue that current state of criminal 
law toward religious minorities is not 
fair and as we  show there are  other  
fair and equal basis in Islamic 
Theories which  endorse  non 
discriminate legislation toward non-
Muslims. 
Keywords: Pluralism, Religious 
Equality, Criminal Code, Religious 
Tolerance, Fairness. 
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  دمه  مق
دغدغه هاي دولت مدرن مسئله حقوق اقلیت هاي دینی است، به طوري که می  ینتر مهمیکی از       

توان گفت ظهور و سقوط بسیاري از دولت ها و امپراطوري ها در طول تاریخ ارتباط مستقیمی با عدم 
ن سیاسی و پاسداشت و رعایت حقوق اقلیت هاي دینی بوده است. در گذشته بسیاري از صاحبنظرا

حقوقی وجود تک دینی را تقویت کننده قدرت حکومت دانسته و هرگونه تنوع و پراکندگی را موجب 
تشتت در قواي حاکمیتی و ضعف حاکمیت می دانستند و لذا آن را با استفاده از ابزارهاي دولتی مثل 

به مرور زمان با سرکوب به شکل عریان یا سرکوب به شکل قانونی (کیفر)، کنار می گذاشتند. اما 
تقویت قدرت مادي و معنوي اقلیت ها که بعضا حاکمیت را برعهده می گرفتند این موازنه قدرت بر هم 
خورد و این بار اقلیت هاي سرکوب شده  تصمیم به انتقام جویی می گرفتند.  نتیجه این چرخه انتقام 

صادي، فقر و بی نظمی هاي فروپاشی حاکمیت ها، عقب ماندگی اقتگیري اقلیت هاي دینی از هم 
ملت ها و جاافتادن ارزش هاي انسان مدار در عصر روشنگري دیگر  -اجتماعی بود. با ظهور دولت 

دولت ها قوام می گرفتند که از پشتیبانی تمامی مردم سرزمین خود بهره مند شوند، لذا دولت ها براي 
ملت نمودند که امروزه از این  هرچه بیشتر مشروع کردن خود شروع به مکتوب کردن حقوق آحاد

   مفهوم تحت عنوان کثرت گرایی دینی یاد می شود.
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اما بارزترین نمود مشروعیت  دولت ها و احترام به حقوق اقلیت ها را می توان در قوانین کشورها دید.    
در در کشور ما قانون مجازات اسالمی  به عنوان یک قانون مادر انعکاس دهنده سیاست گذاري دولت 

خصوص اقلیت ها می باشد. این رویکرد  از یک الگوي دوگانه پیروي می کند، یعنی در مواردي در 
برخی جرایم مثل شرب خمر سهل گیري هائی نسبت به اقلیت ها برخالف مسلمان ها داشته و در برخی 

می دهد. ما  را تا سلب حیات افزایش ها آنجرایم مثل زنا و لواط رویکرد سخت گیرانه داشته ومجازات 
معتقدیم این سیاست فعلی قانونگذار چندان با مبانی فقهی رواداري اسالمی و احترام به حقوق اقلیت ها 

ایراد داشته،   ها آنمطابقت نداشته چرا که بعضا نظریات شاذ یا  نظریاتی مبنا قرار گرفته اند که سند 
ا استفاده از تفاسیر زمینه محور صحت ادعاي وانگهی فقه پویا  به عنوان یک پارادیم نظري  امروزي  و ب

ما را تایید می نماید و در نهایت ما به یک الگوي مساوات محور در برخورد با اقلیت هاي دینی قائل 
  هستیم. 

  پلورالیسم مفهوم و تاریخچه -1
ن در لغت شده و معناي آ از واژه پلورال که در زبان انگلیسی به معناي جمع است برگرفته 1پلورالیسم   

اند پلورالیست گفته  زمان داشته تعدد و تکثر است. در کلیساي مسیحی براي افرادي که چند شغل هم
شده است. پلورالیزم در اصطالح معانی متعدد و گوناگونی دارد که یافتن قدر مشترك براي جملگی  می
کثر ادیان حق است. از همین ترین معناي پلورالیسم تعدد و ت حال شایع سازد. بااین ها را دشوار می آن

سان میان معناي اصطالحی و  گرایی نامید، بدین ین کثرتاند پلورالیزم را باید آئ خی گفتهرهگذر بر
  .)Hick,2006,83(نوعی مناسبت وجود دارد  جمع)( لغوي پلورالیسم

 1841ر سال دان آلمانی د یعیطبو  فیلسوف» هرمان توتسه«اصطالح پلورالیسم را گویی نخستین بار    
نمایاندن کثرت عناصر و عوامل در طبیعت وارد  منظور به »یعهمابعدالطب«نام میالدي در کتاب خود به 

و  تأثریر و تأثفلسفه غرب کرد. او بر این باور بود که اشیاء عالم هرچند متکثرند اما بر یکدیگر 
 باهممستقل دیگر معنی ندارد بنابراین  یر فرد مستقل بر فردتأثدارند پس مستقل نیستند؛ زیرا  وانفعال فعل

ي گوناگون یک وجود اصیل است که ها حالتبینیم  یم چه آنبه دیگر سخن  ؛ وپیوند معنوي دارند
زمان به معرفت دینی تسري  درگذرکل و محیط بر همه اشیاء است، این نگاه پلورالیستی به طبیعت  مبدأ
  .)Leukel,2012,19( یافت

                                                      
1 - Pluralism 
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یی که ها اختالف رغم بهیزهاي در جهان چ همهگوید  یمسپنري در طبیعت را که فلسفه پلورالستیک ا 
. اندیشه برشمردساز اندیشه پلورالیسم دینی در غرب  ینهزمتوان  یمنیز  گوهرند همدارند یگانه و 

 ).14، 1385یر چشمگیر داشته است (اصالن،تأثلیبرالیسم و پلورالیسم سیاسی نیز بر پلورالیسم دینی 
هاي سیاسی او را نخستین متفکر قرن هجدهم نام  یشهاندنگاران  یختاریو فیلسوف فرانسوي که منتسک

 هر، قانون و مذهب ورسوم آدابرسد که اخالق،  یمبه این نتیجه  »روح القوانین«خود نهادند در کتاب 
تفکیک قواي «گذار اصل  یهپایک شأن جداگانه دارند و تنها باید با یکدیگر تناسب داشته باشند. او 

آید که او  یمسان به نظر  ینبدي فرهنگی و معرفت دینی نیز ره سپرد، ها حوزهبود که به  »گانه سه
  ).43، 1389پلورالیسم (اصالت تکثر فرهنگی) را باور داشت (الدمو،

پلورالیسم هنجاري و آن (ترین وجه  یممالیسم دینی در غرب با یک حرکت تدریجی از پلورال   
). 25، 1380وجه آن یعنی تعدد ادیان حق رسیده است (سروش، یدترینشداز و امروزه به اخالقی) آغ
یی انحصارگراپرداز معاصر پلورالیزم است. وي معتقد به شکستن دیوار  یهنظرین تر بزرگ 2جان هیک

و  ي تمام ادیان از حقانیتمند بهرهدینی، وجه فرجامین پلورالیسم و نظریه پلوارلستیک حقیقت شناختی (
نامیده شد.آن  4»انقالب کپرنیکی در الهیات«به دلیل اهمیت اش بعدها این نظریه  و 3رستگاري) است

                                                      
و  بیق است که در نظریه معرفت شناسی، به نسبیت در فهمنظریه تکثرگرایی دینی با آن مجموعه از دستگاه هاي معرفتی قابل تط -  2

ین محمل قبول و اثبات نظریه ، بهتردگاه کانت به ویژه دیدگاه هاي نوکانتیدیرو  ینازاحتی نسبیت در حقیقت قایل باشد. 
گرایی دارد که نشان از تاثر نظریه تکثر، تاکید فراوان وص تایید این فلسفه معرفت شناختیگرایی دینی است. جان هیک در خصتکثر

شکل  د بهفر کانت است. در واقع نومن حقیقت فی نفسه است و فنومن پدیدار حقیقت بر هر »فنومن»از  «نومن»از تفکیک معروف 
  ).1392مجزا (ر.ك: یزدانی و جهان مهر،

محل تولد اوست، تاکید بر  ، دین هر فرد متاثر از شرایط جغرافیایی ودر اکثر موارد که یناداد تولد و هیک با استناد به روی -  3
اعتبار دانسته از آن در گرایی و یا شمول گرایی را به دلیل تقابل آن با رحمت و عشق یکسان خداوند به تمام انسان ها، بی انحصار

، این عقیده که تنها الهی گري و رحمت توجیه دیدگاه پلورالیستی خود استفاده می کند. همچنین هیک با استناد به صفت هدایت
پیروان یک دین یا مذهب خاص می توانند به رستگاري نائل شوند و عده کثیري از انسان ها از نعمت سعادت و دست یابی به 

  ).1383بل با رحمت واسعه خداوند می داند (ر.ك: حسینی سروري،می مانند را در تقا حقیقت محروم
، تعارض علم و دین، بحران معنویت در ل آسیب هاي مختلف ناشی از انحصارگرایی از قبیل نص گرایی، افراطیبه دلی -  4

گرایی به ل مشابه دیگر گرایش به تکثرمسای مسیحیت، عدم پاسخگویی دین به مسایل بشري، مشکالت معرف شناختی دین و برخی
جان هیک در تبیین وجه تسمیه تکثرگرایی به انقالب کپرنیکی معتقد است  عنوان انقالب کپرنیکی در الهیات خوانده شده است.

 محوري راوس را ویران و به جاي زمین محوري، نظریه خورشیدطور که کپرنیک در نظریه انقالبی خود، بناي نجوم بطلیم همان
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هاي  یشگراهند به دالیل چندي با اقبال مواجه شد.  قاره شبهیر این دیدگاه در تأخی کم باگاه 
روبیندو را بر  هندي چون پرفسور رادکرشینان و آموختگان دانشپلورالستیک در نیمه نخست قرن بیستم 

یجه مذهب جدیدي درنتیند تا برآي تر عامیحیت در مذهب مسین هندو و تلفیق آئ درصددآن داشت که 
هایی از پلورالیسم حقیقت شناختی و نجات بخشی  فرض یشپگمان این اقدام پشتوانه و  یبفراهم آورند. 

اسازگار در تمام جهات ممکن و ین غلط یا نتلفیق دو آئ وگرنهو گوهر ادیان را با خود داشته است؛ 
 »زرین قاعده« نوشت آن تبیین و پلورالیستی نگرش از دفاع در ). گاندي57، 1380میسر نیست(شایگان،

 از را حقیقت از بخشی تنها همواره و نداریم یکسانی عقاید هرگز ما همه زیرا است؛ متقابل رواداري
 که کنم می فکر« شمرد برمی گونه بدین را ویشخ اندیشه فلسفی مبناي سپس. بینیم می مختلف زوایاي

 که است تنومند درختی آن که معتقدم همچنین. دین یک تنها و ندارد وجود دین یک جز دنیا در
 جوهر نیز ادیان همه گیرند، می واحد منبع از شیره هاي شاخه که گونه همان و دارد بسیاري هاي شاخه
اساس دین یکی است؛ زیرا ). 99 ،1388ناس،( است شمهسرچ که کنند می اخذ چشمه همان از را خود

ناپذیر و  یهتجزي زیادي داشته باشد. بلکه ها شاخهتواند  ینمخدا یکی است و خدا یک کامل است 
ي روي زمین داراي نام ها انسان اندازه بهتوان گفت که خدا  یماغراق  یبیجه نت دریر است، ناپذ وصف

  ).Hick,2006,207( »ان مهم نیست، او یکی است و ثانی نداردنهیم چند یماست، نامی که بر وي 
  هاي طرح نظریه پلورالیسم دینی یزهانگ -2
  ي و خشونتافروز جنگجلوگیري از  -2-1
یی است که در جنگ و ستیز میان پیروان ها خونبستر تاریخ روابط پیروان مذاهب و ادیان جهان، پر از    

، پیروان ادیان بار خوني این تعامل ها سرچشمهار نیست که خشکاندن ادیان ریخته شده است. دور از انتظ
یدادهاي شوم گذشته در میان پیروان ادیان رو از تکراریزد تا تصمیم گیرند که برانگمهربان و دلسوز را 

  یی دینی است.گرا کثرتهاي پیدایش  یزهانگین تر مهمجهان جلوگیري کنند. این امر یکی از 
  مپریالیسمگسترش نفوذ ا -2-2

ین مواد خام و تشنه گسترش تأمي و قدرت صنعتی و نیازمند فناور نظر ازگر و توانمند استعمارغرب      
ین موانع تر مهمغیرمسیحی، نیازمند هموارکردن راه ورود در سایر جوامع دینی بود. از  جهان بر سلطه

                                                                                                                                   
جایگزین کرد، در انقالب کپرنیکیِ دین نیز، باید ایمان به خدا در مرکز اعتقادات قرار گیرد و عقاید خاص ادیان به منزله کراتی 

 تلقی شود که بر محور خداشناسی گردش می کنند.
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دو رهاورد  زمان همپلورالیسم دینی  نظریه 5موجود بر سر راه آنان تعصب دینی پیروان سایر ادیان بود،
پیروان ادیان را به  که آنو تئوري پردازان حامی آنان داشت، نخست  ي استعماريها دولتمثبت براي 

که پذیرش پلورالیسم به  یناداشت و دیگر  یوامي استعمارگر ها دولتتسامح و تساهل در برابر ادیان 
ی و جان دادن آن در ذهن و اندیشه فردي بود مفهوم بیرون راندن دین از حوزه امور اجتماع

ي جوامع دینی غیرمسیحی براي مسیحیان درها(سکوالریته) و این هر دو ارزش بسی افزون در گشایش 
  ).56، 1388استعمارگر داشت (راجرسون،

  گونه شناسی شهروندان دولت اسالمی -3
  ذمیان -3-1
دیگر  دسته دومان نیستند بلکه عالوه بر مسلمانان ی، مسلکشور اسالمبدیهی است که تمامی شهروندان    

از اهل  اند عبارت. ذمیان مستأمنانشوند: ذمیان و  ینمنیز در سرزمین اسالمی اقامت دارند و دشمن فرض 
با روند.  یمکتاب که با پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد اقامت دائم، شهروند و تبعه دولت اسالمی به شمار 

ي اسالمی تابعیت ملی مالك و معیار است که ها دولتحتی در ها  دولتو تعدد  مرزهابه شناسایی  توجه
شود  یمسازد و موجب  یمو معنوي که شخصی را به دولت معینی وابسته  ي سیاسیا رابطهعبارت است از 

  گردند و عهده دار تکالیفی شوند.  مند بهرهتبعه و دولت متبوع در برابر یکدیگر از حقوقی 
کند. چنین اشخاصی شهروند و تبعه دولت  یمکسی است که با دولت اسالمی پیمان ذمه منعقد ذمی    

شوند و بنابراین تفاوت اساسی با سایر شهروندان ندارند، بلکه در شخصیت انسانی  یماسالمی محسوب 
پیمان «ع) نقل کرده است که ( یعلو حقوق بنیادین با مسلمانان برابرند. ماوردي کالمی را از حضرت 

شده است که اموال آنان همچون اموال و خون آنان مانند خون ما (مصون) باشد.  یرفته پذ رو ازآنذمه 
یز، آم مسالمتذمیان سزاوار سکونت  ».کدمائناانما قبلوا عقد الذمه لتکون اموالهم کاموالنا و دمائهم 

عصمه النفس و المال) ( یمالی و ین جانتأمالدفع) و تجاوز (الکف)، حمایت در برابر آزار (مصونیت از 
اعم از  ین اجتماعی همه شهروندانتأمباشند. مطابق فقه اسالمی حفظ جان، مال، حیثیت و حتی  یم

                                                      
وت، سفر دو کشیش سکبه کار گردانی مارتین اسکورسیزي کامال قابل مشاهده است. » سکوت«این موضوع در فیلمی به نام  -  5

کند. پدر رودریگو (اندرو گارفیلد) و پدر گارپ (آدام درایور) که براي اطالع از  کاتولیک پرتقالی قرن هفدهمی را دنبال می
اي سخت ایمانش را ترك کرده است  سرنوشت پدر فریرا (لیام نیسون) به ژاپن فرستاده شدند. کسی که گزارش شده بعد از شکنجه

ودریگو و گارپ به زودي متوجه مشکالت کاتولیک ها در ژاپن شدند. کشوري که در آن مذهب غیرقانونی است. (پدر فریرا). ر
بندد و براي  هایی ظالمانه را به کار می زند و برخی اوقات روش ست که مسیحیان را مهر میا اینوئه (ایساي اوگاتا)، بازرسی عقیدتی

  .گیرد اش در نظر میهر کسی که کشیشان را لو دهد سیصد نقره پاد
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است که  شده  نقلیامبر گرامی اسالم (ص) از پیرمسلمان برعهده دولت اسالمی است. غمسلمان و 
کاستی روا دارد یا کاري بر او تحمیل  بدانید هرکس به یک ذمی ستم کند یا در رعایت او« فرمودند:

اقامه  برابر اونماید که بیش از توان است یا چیزي را بدون رضایت از وي بستاند در روز قیامت من در 
خواهد با اهل کتاب تنها جدال احسن کنند و از جدال ناپسند با  یم مؤمنانکنم. خداوند از  یمحجت 

حق است و منکران بر طبل بطالن و گمراهی  ) برص( اسالم گرامی یامبرپگمان  یب 6آنان بپرهیزند.
یک از  یچهادب، اخالق و انصاف این است که  کوبند، اما گویا شرط گفتگو افزون بر رعایت یم

ي آن پیشاپیش خود را بر حق و دیگران را باطل تلقی نکند. خداوند دین باوران را حتی از ها طرف
   7د.دار یمبر حذر  ها آن و مقدسات پرستان بتدشنام دادن به 

مصر به وي  عنوان استاندار بهخویش به مالک اشتر منتخب آن حضرت  عهدنامهع) در ( یرامحضرت    
 که آندهد قلبش را از رحمت و لطف و مهربانی به مردم [شهروندان مصر] آکنده سازد؛ چه  یمدستور 

رینش [و انسانیت]. آن حضرت با شنیدن این خبر یا برادر دینی او و یا همانند وي در آف اند دسته دوآنان 
و گردن  و دستبند شده وارد که یکی از لشکریان معاویه در شهر انبار بر یک زن مسلمان و یک زن ذمیه

گریه و زاري  سردادنبند و گوشواره آنان را ربوده است و آنان توان دفاعی از خود و هیچ اقدامی مگر 
آسیبی ببینند پر غنیمت بازگشتند  که آنبدون  متجاوزانکه  یدرحالد و کمک خواهی از خویشان نداشتن

گردید تا جایی که فرمود اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه  متأثرسخت پریشان و 
حضرت با دیدن پیرمردي نابینا و  آن بمیرد بر او مالمت نیست، بلکه نزد من به مردن سزاوار است.

اي نامبارك دانسته از علت آن امر ناهنجار و  یدهپدرهگذري به تکدي مشغول بود آن را مسیحی که در 
ما ( یدندپرسامام از بدي وضعیت شکوه کردند و از چرایی آن  که آنیرعادي پرسید. همراهان غافل از غ

م با از کیستی شخص و دین او (من هذا؟)، شخص نیازمند را نصرانی معرفی کردند اما اما و نههذا؟) 
ین تأمتوبیخ آنان امر کردند نفقه وي را از خزانه مسلمین پرداخت کنند. این یعنی رعایت حق 

  ).65، 1393یرمسلمان کشور اسالمی (قربان نیا،غاختصاصی شهروندان 
یافت، تساوي   دستتوان به عدالت  ینمتردید  یبیکی از اصول بسیار مهم که بدون رعایت آن    

گونه استثنائی به  یچهمطلق و بدون  طور بهن است. در اسالم تساوي در برابر قانون همگان در برابر قانو
شریف مثل وضیع،  بنابراین، رئیس همچون مرئوس و شهروند ساده،؛ است شده  شناختهرسمیت 

                                                      
  أَحسنُ. هی بِالَّتی إِلَّا الْکتَابِ أَهلَ تُجادلُوا سوره مبارکه عنکبوت. ولَا 46آیه  - 6

  .علْمٍ بِغَیرِ عدوا اللَّه فَیسبوا اللَّه دونِ منْ یدعونَ الَّذینَ تَسبوا ولَا سوره مبارکه انعام. 108آیه  -  7
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سرشناس همانند گمنام، قوي و ثروتمند مانند ضعیف و فقیر و مسلمان همانند ذمی در برابر قانون یکسان 
یرمسلمان غشخص اول دولت اسالمی است با مردي  که  گاه آنروند. عدالت علی (ع) را  یمار به شم

پاسخ حضرت امام خمینی (ره) به یک استفتاء که در آن از نحوه برخورد با  8نشاند. یمدر دادگاه برابر 
جاسوسی،  ی همچون سرقت، زنا،جرائمیرمسلمانان ایرانی [اعم از اهل کتاب و غیر آنان] که مرتکب غ

 طور بهاست. ایشان  توجه  قابلشوند پرسش شده است، بسیار  یمیام علیه حکومت و قافساد یا محاربه 
 دربارهي دیگر ها مسلمانکفار مزبور در پناه اسالم هستند و احکام اسالم مانند « :اند فرمودهمطلق پاسخ 

  ).166، 1365می،(کری »قون الدم بوده و مال شان محترم است.محجاري است و  ها آن
پردازند معادل مالیات اسالمی است که شهروندان مسلمان در قالب  یمجزیه  عنوان بهذمیان  چه آن   

در حد  منحصراًکنند. مطابق مقررات عقد ذمه ذمیان  یمخمس و زکات به دولت اسالمی پرداخت 
 بنابرن، صغیران و مجانین و گیرد نه زنا یمکنند، جزیه تنها به مردان تعلق  یماستطاعت جزیه پرداخت 

ذمیان همچنین تکلیف به  9.اند معافقول غیرمشهور فقهی، سالخوردگان و راهبان نیز از پرداخت جزیه 
اند و دعاوي آنان در دادگاه خودشان  یشخوین ي ندارند، در احوال شخصیه تابع آئخدمت سرباز

ها  یذمبه رسیدگی به دعاوي میان در دعاوي مدنی حاکم اسالمی موظف  تنها نهشوند  یمرسیدگی 
معتقدند هرگاه ذمی مرتکب فعلی شود که در شریعت آنان نیز نامشروع  نیست، بلکه تعدادي از فقیهان

بر تواند او را به صاحبان شریعت او برگرداند تا به مقتضاء و  یماست، همچون زنا و لواط حاکم اسالمی 
 »نفی سبیل«قاعده یرغم علیرمسلمانان را غ کهور است یه آن مجازات شود. حتی ماوردي بر این باپا

                                                      
ه عنوان قاضی زره خویش را نزد مردي نصرانی می بیند و نزد شریح قاضی که خود او را ب(ع)  المومنینشده است که امیرل نق -  8

شریح پیش پاي حضرت به پا می خیزدکه شرط احترام و ادب را به جا آورد، ولی امام از این کار خرسند  .برگزیده است می رود
گاه امام به زرهی که در دست مرد نصرانی است اشاره می کند و می فرماید این  شیند. آنجاي خود بن نمی شود و امر می کند تا بر

زره از آن من است  و من نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام. مرد نصرانی نیز می گوید این زره از آن من است لکن امیر 
راي اثبات دعوا خود بینه اقامه کند و چون امام گواهی نداشت شریح مومنان را نیز دروغگو نمی شناسم. شریح از امام می خواهد تا ب

آمیز به ن این حادثه شگفت انگیز و افتخاربه نفع مرد مسیحی حکم می کند و ختم محاکمه را اعالم می دارد. مرد نصرانی با دید
د مسیحی برابر می نشاند و به قاضی دادگاهش ینی که فرمانرواي مومنان را در محضر قاضی با مرئدهد؛ زیرا آ گواهی می پیامبر اسالم

تشویش خاطر و با استقالل کامل و بر اساس موازین دادرسی به دعوا رسیدگی  چنین آزادي می دهد که دور از هرگونه نگرانی و
گاه رو به  آنا دعومسلمان و به زیان حاکم مسلمان حکم کند جز بر پایه وحی و حق بنیاد نشده است. پیروز غیرکند و به نفع فردي 

  دست وي بر زمین افتاده است. امام اعتراف می کند که زره از آن امام است که در مسیر صفین از
برخالف آن  جالب است که عدم تکلیف زنان به پرداخت جزیه، حکم شرعی و به بیان حقوقی قاعده امري است و هر توافقی -  9

  ).240- 236، 1372باطل است (ر.ك: نجفی،
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 شرط  بهمجاز است  وزارتتوان در دولت اسالمی به هر سمت اداري گمارد، حتی انتصاب آنان به  یم
  ).134، 1383تصمیم نهایی با مسلمانان باشد (خلیلیان، که آن
از حقوق اهل ذمه سخن  »نگانحقوق بیگا«شود نویسندگانی که با عنوان  یمگفتیم روشن  چه آن از   
آنان در صورت انعقاد قرارداد ذمه پرداخت جزیه و ایفاي سایر  مسلماً چراکهروند،  یمگویند به خطا  یم

شوند. فقیهان شرایط ذمه که در واقع حاوي تکالیف ذمیان  ینمبیگانه محسوب  شرایط و انجام تکالیف
نجفی، در جواهر  محمدحسن. فقیه نامور امامیه، اند هکردرا به تفضیل بیان  ها آناست و نیز آثار نقض 

قبول جزیه، اجتناب از افعال منافی امان همچون عزم بر  م شش شرط براي ذمه ذکر کرده است:الکال
رساندن به مشرکان، هدم ایذاء مسلمانان همچون ارتکاب اعمال منافی عفت با  جنگ با مسلمانان و یاري

وال آنان و پناه دادن به جاسوسان مشرکان یا جاسوسی به نفع آنان، عدم و نیز سرقت ام زنان و کودکان
ي، زنا و نکاح با محارم، اجتناب از ساختن کنیسه و ضرب ناقوس خوار شرابتظاهر به منکرات همچون 

  )240، 1372یی فراتر از خانه مسلمانان و اجراي احکام مسلمانان نسبت به آنان (نجفی،ها خانهو ساختن 
  تأمنانمس -3-2
موقت با انعقاد عقد امان، حق اقامت در سرزمین اسالمی را  طور  بهبیگانگانی هستند که  مستأمنان   
بنابراین امان موقت شبیه گذرنامه یا جواز ورودي است که به دارنده آن حق ورود و اقامت ؛ یابند یم

 ذیل است: رعی عقد امان آیهین مستند شتر مهمکند.  یمموقت همراه با تضمین امنیت و حمایت اعطاء 
خواهد، به او پناه ده تا سخن خداوند را بشنود و آن گاه او را به محل  تو پناههرگاه یکی از مشرکان از «

است که پیرامون  »ین و تضمین حمایتتأم«یا  »امان«نهاد یس تأساین آیه متضمن  10»امن وي برسان.
ست از صیغه امر موجود در آیه استفاده شود که مدلول آن بین فقیهان اختالف وجود دارد. ممکن ا

شود،  ینممتقاضی امان) تکلیف دولت اسالمی است، ولی چنین وجوبی از آیه استفاده مستأمن (پذیرش 
آیات دال بر وجوب جهاد و تشویق بر آن این ذهنیت را ایجاد نموده بود که به هیچ رو  که آنچه 
ین فضاي ذهنی و در چنکرد.  کارزارلکه همواره باید با آنان توان به مشرکان امان و پناه داد، ب ینم

این است که فقیهانی همچون شیخ طوسی و صاحب جواهر ضمن  است. شده  نازلفکري، آیه مزبور 
  ). 15، 1387(محقق داماد، اند نکردهو اشاره به تکلیف بودن آن  جایز دانستن امان آن را عقد دانسته

ي دیگر از اصولیون شیعه قائل شوند که امر وارد ا عدهن مرحوم عالمه و بدیهی است اگر کسی همچو   
برد، وجوب را از آیه شریفه  ینمین از بقبلی ظهور امر را  بعد از منع همانند امر ابتدایی است و نهی

                                                      
  .یعلَمونَ لَا قَوم بِأَنَّهم ذَلک مأْمنَه أَبلغْه ثُم اللَّه کَلَام یسمع حتَّى فَأَجِرْه استَجارك الْمشْرِکینَ منَ أَحد وإِنْسوره مبارکه توبه.  6آیه  -  10
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تَّى«شنیدن سخن حق  قصد  بهکنند. همچنین شاید بتوان گفت اگر مشرکی  یمبرداشت  ح عمس ی کَلَام 
هال طلب امان نماید دولت اسالمی مکلف با اعطاي امان است. افزون بر آیه مزبور حدیثی از پیامبر 11»لَّ

ي شان برابر است و ها خونمسلمانان « دهد: یمید قرار تائیحاً این نهاد را مورد صرص) نیز اکرم (
این قاعده را  عموماًان فقیه» سازد. یماجتماعی آنان را متعهد  ترین آنان از جهت مرتبه و منزلت یینپا
و  ین جانی دهدتأمحق دارد به یکی از افراد اردوگاه دشمن  تنها نهاند که هر مسلمان بالغ و عاقل  یرفتهپذ

کثیري از دشمن  با گروهیشی، اند مصلحتتواند پس از  یمجنگ را با او متارکه نماید بلکه همچنین 
گرامی اسالم  یامبرپان پایبند باشند. ام هانی به پیمان ترك مخاصمه ببندد و بر همگان الزم است بد

 اسالم ص) گزارش نمود که به جمعی از خویشاوندان مشرك خویش امان داده است. پیامبر گرامی(
دهیم؛ زیرا مسلمانی که از حیث مقام و  یمین جانی تأمي ا دادهما آنان را که تو امان « ند) فرمودص(

تواند بر نمایندگی از مسلمانان به افراد دشمن پناه دهد.  یمد منزلت اجتماعی فروتر از همگان باش
(قربان  »ینی که دخترش زینب با عاص بن ربیع بسته بود صحه گذارد.تأمهمچنین آن حضرت بر پیمان 

  ). 613، 1395نیا،
از هرگونه تعرض مصون  مستأمنمحدودیت زمانی، مساوي با امنیت واقعی است.  وجود باپیمان امان    
ی، خانواده و اموال وي زندگ وصالح آمیز سکونت گزیند  طور  بهتواند در سرزمین اسالمی  یمت و اس

نیز مکلف است به قوانین اسالمی احترام گذارد و از تعدي و  مستأمنتحت حمایت قرار دارد. در مقابل 
ن امان در فقه اسالمی ي برخی از اندیشمندان مسلمان، پیماها نوشتهي ورزد. در خوددارتجاوز به مسلمانان 

یی بین آن دو، ها شباهتوجود  رغم بهالملل دانسته شده است و  ینبدر حقوق 12»پناهندگی«برابر با نهاد 
 1951پناهندگان  وضعیت به مربوط بر یکدیگر منطبق دانست. ماده یک کنوانسیون کامالًرا  ها آنتوان  ینم

شود که به علت ترس موجه از  یمبه شخصی اطالق  پناهنده« ژنو، پناهنده را چنین تعریف کرده است:
یا داشتن عقاید  ي اجتماعیها گروهدر بعضی از  که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت ینا

که فاقد  یصورت درخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا  ینمو یا به علت ترس مذکور 
تواند یا به  ینمبرد،  یمدر خارج از محل سکونت دائمی خود به سر  تابعیت است و پس از چنین حوادثی

کنوانسیون مزبور افرادي را از شمول مقررات خود  ».بازگرددخواهد به آن کشور  ینمعلت ترس مزبور 
استثناء کرده است: افرادي که مرتکب جنایت علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند، افرادي که در خارج 

که مشمول مجازات عمومی است و کسانی که مرتکب  ي شده باشندا عمدهرتکب جنایت از آن کشور م
                                                      

  .توبه مبارکه سوره 6 آیه -  11
12 -Refugee 
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 1990اعالمیه اسالمی حقوق بشر  12افعالی شده باشند که با اصول و مقاصد ملل متحد مغایر است. ماده 
ارج هر انسانی بر طبق شریعت حق انتخاب و انتقال مکان براي اقامت در داخل یا خ« دارد: یمچنین اشعار 

تواند به کشور دیگر پناهنده شود و به آن کشور  یمکه تحت ظلم قرار گیرد  یدرصورتکشورش را دارد و 
که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این شرط که علت  یناپناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا 
   »پناهندگی، ارتکاب جرم مطابق نظر شرع نباشد.

در فقه  »امان«اوالً شود:  یمي آن دو نیز آشکار ها تفاوت »پناهندگی«و  »مانا«با روشن شدن مفهوم    
 »پناهندگی« که آن  حالامان بخواهد)  اهللا کالمبراي استماع  که آنماهیتی قراردادي دارد و نه تکلیفی (مگر 

ه کشور الملل جنبه حقی و تکلیفی دارد؛ یعنی براي هر انسانی این حق وجود دارد که ب ینبدر حقوق 
این  اگرچهبه شخص متقاضی پناهندگی اعطاء نمایند  اند مکلف ها دولتدیگري پناهنده شود و بنابراین 

کنند  یمهاي خاص خود عمل  یاستسبر اساس مصالح و  ها دولتجنبه نظري دارد و در عمل  صرفاًمسئله 
 ل دین شخص پناهنده مهم نیستالمل ینبیاً در حقوق ثانبینند.  ینمو خود را مکلف به پذیرش پناهندگان 

براي امان دادن به مشرکان  »امان موقت«اختالف دینی داراي اهمیت است؛ یعنی نهاد  »امان«ولی در بحث 
امان  ثالثاًتوانند با انعقاد عقد ذمه امان دائم دولت اسالمی را دریافت کنند.  یمشده است و اهل کتاب  یه تعب

 رابعاًشود.  ینمگردد، ولی در پناهندگی چنین مهلتی لحاظ  یمء به مدت یک سال اعطا منحصراًموقت 
رو  ینازاتعقیب و شکنجه و آزار قرار دارد و  تحت متقاضی پناهندگی از کشور متبوع خویش هراس دارد،

اسالمی دارالکفر)  فقه به تعبیر(، در کشور متبوع خویش مستأمن که آن حالکند و  یمتقاضاي پناهندگی 
  داراالسالم) است.(ی نگران ورود به کشور اسالمی ولدر امان است 

یرمسلمان حربی یا غانواع امان به این شرح است: امان موقت خاص: امانی است که به یک یا دو 
ترین آنان از حیث منزلت اجتماعی) حق اعطاي  یینپاحتی ( یمسلمانشود و هر  یمداده  از آنانجمعیتی 

ینی از نامعام: امانی است که از سوي حاکم مسلمانان به یک یا تعداد چنین امانی را دارد. امان موقت ع
شود. امان باالموادعه: عبارت است از نوعی امان موقت و پیمان ترك مخاصمه با  یمیرمسلمانان اعطاء غ
و یرمسلمانان که به آن معاهده یا مهادنه نیز گویند. امان عرفی که خود اقسامی دارد: امان فرستادگان غ
  ).46،1976(زیدان، مستأمنبازرگانان و امان تبعی خانواده، فرزندان و اموال  امان ران،یسف
  یرمسلمانانغصالحیت کیفري نسبت به  اعمال -4
اقامت دارند، اعم از مسلمان و  دارالسالماصل آن است که قوانین اسالم در مورد تمام کسانی که در    
ریعتی غیر از اسالم ندارند و طبعا موظف به عمل به احکام مسلمانان ش که آنیرمسلمان جاري شود، چه غ
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عقد ذمه در  واسطه بهبینند و ذمی نیز  یمآن هستند و هرگاه مرتکب جرمی شوند بر اساس آن کیفر 
بنابراین هرگاه ؛ مقابل امان دائمی و مصونیت دائمی جان و مالش، به احکام اسالمی التزام دائمی دارد

شود ولی در شریعت آنان جرم نیست، هرچند  یمد که در اسالم جرم محسوب ذمیان مرتکب فعلی شون
شود، ولی هرگاه آشکارا مرتکب جرم شوند، بر پایه  ینمدر صورت عدم تجاهر به آن با آنان برخورد 

حکم ذمیان مرتکب جرم  دربارهامام خمینی (ره)  شوند. حضرت یمشریعت اسالم محاکمه و مجازات 
ل ذمه مرتکب فعلی شوند که در شریعت آنان مجاز است ولی در اسالم جرم تلقی هرگاه اه«معتقدند 

مرتکب آن فعل شوند  »آشکارا«اگر شوند، ولی  ینم، مجازات اند نکردهبه آن تظاهر  که یمادامشود،  یم
شوند. هرگاه مرتکب فعلی شوند که در شریعت آنان هم حرام است  یممطابق شرع اسالم مجازات 

یشان وي تحویل ک همتواند مرتکب را به  یمبینند. برخی فقها معتقدند حاکم  یمجرم کیفر مطابق نوع 
ا وي رفتار نمایند، اما احتیاط در این است که مطابق احکام اسالمی بر او بي شریعت او مقتضا بهدهد تا 
  ).20، 1370نیست (جوادي آملی،» غیرمتجاهر«و  »متجاهر«شود و در این حکم فرقی بین  »حد« ياجرا

  حدي جرائم -4-1
باشد،  یمیرمسلمان و مواردي که تکثرگرایی در معناي محدودیت آور آن غبیشتر احکام مربوط به    

یرقابل تبدیل هستند غ اصوالً جرائماست که این  توجه  قابل جهت  آن ازحدي است. این موضوع  جرائم
یرانه گ سختجزء موارد  اصوالًنین اسالمی در قوا جرائمي حدي ها گونهاز طریق توبه و عفو.  جز  به

ي مهمی همچون نفس، دین، مقدسات و جسمانیت ها ارزشاز  معموالًاحکام اسالمی هستند که 
  نمایند. یمپاسداري 

  جنسی جرائم -1-4-1
که  توان رد پاي قاعده فقهی نفی سبیل را مالحظه نمود یمی در مبانی این کیفیات مشدده طورکل به   

و معناي این  اگرچه در تفسیر .»ولن یجعل اهللا للکافرین علی المسلمین سبیال«تعال مقرر نموده خداوند م
است  نامعقولي زیادي صورت گرفته که در برخی موارد معقول و در برخی دیگر ها بحثقاعده فقهی 

  ی است.طورکل بهي وارد بر احکام مربوط به غیرمسلمین ا قاعدهچنین  مجموع درولی 
  زنا و لواط -2-4-1
فقها هتک  13.است» قتل«مردي ذمی با زن مسلمان زنا کند حکم وي به اجماع فقیهان امامیه  هرگاه   

ذمی با ذمی  هرگاه .اند دانستهاز شرایط ذمه را دلیل تشدید مجازات در مورد ذمیان  خروج حرمت اسالم و
                                                      

مسلمان با زن مسلمان که زناي مرد غیر - پ حد زنا در موارد زیر اعدام است: :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  224ماده  -  13
  .موجب اعدام زانی است
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واند بر وي حد جاري کند یا او را در ت یمي اجماعی فقهاي امامیه این است که حاکم اسالمی رأزنا کند، 
رسد که قبح عمل  یمطور به نظر  ینا وي با او رفتار کنند. عتیشریشانش قرار دهد تا بر پایه کشاختیار هم 

یحی چون زناي قببا عمل  رده هماسالمی چنان بوده که آن را  قانونگذاریرمسلمان با مسلمان براي غزناي 
که آشکار است صرف  یدرحالشود،  یمو آزادي فرد نادیده گرفته  به عنف دانسته که در آن رضایت

این  اخالقاً باشد ویري زور کارگ از بهیرمسلمان بودن که وصفی انتسابی است نباید شدیدتر غداشتن وصف 
اسالمی مصلحت دیگري همچون جلوگیري از  قانونگذاررسد  یمدو عمل یکسان نیستند بنابراین به نظر 

یرمسلمانان به غبا افزایش مجازات  و لذاو خالص بودن نژاد مسلمانان را در نظر داشته  ها نسلاختالط 
  اي را براي آنان به وجود آورد. یژهوخواسته بازدارندگی  یممجازات بدنی اعدام 

سیاست مشابهی در نظر گرفته است، با این تفاوت که در اینجا  قانونگذارنیز  15و تفخیذ 14در لواط    
یرمسلمان از شالق به غشارع بوده و مجازات  مدنظرمسلمین در مقابل غیرمسلمین بیشتر حفظ کرامت 
جنسی براي  جرائماسالمی در میان  قانونگذار که آنیز برانگ تعجب نکته یافته است. اعدام تشدید 

همان صد ضربه شالق را کافی دانسته و این با یکپارچه  ین تشدیدي را در نظر نگرفته وچن 16مساحقه
 جرائمجنسی چندان معقول نیست و وجه افتراق این جرم با سایر  جرائمگذاري در حوزه  یاستسبودن 

که  یصورت درمعلوم نیست. شاید مقنن اسالمی نسب به زنان عطوفت اسالمی را روا داشته و یا قبح آن 
کار  یمتقسجه به تاریخی با تو نظر ازبه مساحقه بپردازند را چندان قبیح ندانسته و شاید  جنس همدو 

باعث پدید آمدن مساحقه  درآمددور از خانه بودن مردان براي کسب  بودن زنان و دار خانهبه  خانواده،
 در آن دوران شده و قبح آن در میان عرف کمتر بوده باشد. 

 
 
 
  

                                                      
  : در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  234تبصره ماده  -  14
  : در صورتی که فاعل غیرمسلمان  و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 236تبصره ماده  -  15
در حد مساحقه فرقی میان فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و  :1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 240ماده  -  16

  .غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست
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  شرب خمر -3-4-1
ی نماید نوش بادهشود و اگر پنهانی  یمي نماید، حد بر وي جاري خوار شرابهرگاه ذمی تظاهر به    

یرمسلمانان استفاده غدر این مورد از سیاست تسامح و تساهل نسبت به  قانونگذار 17شود. ینممجازات 
توان  یمایشان نسبت به مسلمانان در وضعیت بهتري قرار دارند و بنابراین شرب خمر را  واقع درکرده و 
سلمانان در نظر گرفت. باید مراقب بود یرمغیی در معناي مثبت و سازنده آن براي تکثرگراي از ا جلوه

پنهانی  صورت  بهاسالمی تا زمانی که شرب خمر  قانونگذاررساند که  یماین معنا را  «تظاهر»که قید 
علنی کردن  محض  بهکه  یحال درکند،  ینممالحظه  یکه ضرورت چرابیند  ینمباشد نیازي به دخالت 

شود و در  یم گر جلوهو ریختن قبح این عمل  در قالب آسیب به حیثیت عمومی شضرر شرب خمر
قتل، زنا، و...) دامن کل اجتماع را  جمله ازناشی از شرب خمر  جرائمآثار ناشی از آن ( بلندمدت

یرمسلمانان چون در اقلیت هستند هم از حیث احترام به عقاید غکه شرب خمر پنهانی  یدرحالگیرد.  یم
 روا داشته شده است. ها آني عمومی و هم از حیث کم بودن اه مصلحتیز، آم مسالمت، همزیستی ها آن

  قصاص -4-2
کافر  عمداًالبته هرگاه کافر ذمی  18یرمسلمان تفاوت وجود دارد.غنیز بین مسلمان و قصاص در حکم    

ی، مسلماناما هرگاه ؛ اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند 19شود، یمذمی دیگري را بکشد قصاص 
شود و تنها مکلف به پرداخت دیه است و به سبب ارتکاب  ینمتل رساند، قصاص یرمسلمانی را به قغ

که مسلمان با  یناکه این مقرره گرچه در راستاي قاعده نفی سیل است اما به دلیل  شود یمگناه تعزیر 
عمل مجرمانه خود سبیل را بر خود هموار کرده است چنانچه اگر مسلمانی مال کافر ذمی را سرقت 

ینجا مجرایی ارسد قاعده نفی سبیل در  یمبه نظر  شود؛ لذا یمطع قاجتماع شرایطش دست وي  نماید با

                                                      
 .، محکوم به حد می شودنها در صورت تظاهر  به مصرف مسکرمسلمان تغیر: 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 266 ماده -  17

مسلمان  علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی  ظاهر شود به سط غیرتبصره: اگر مصرف مسکر تو
  مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

  مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست. چه چنان: 1392می مصوب قانون مجازات اسال 301تبصره ماده  -  18
هرگاه غیرمسلمان مرتکب جنایت عمدي بر مسلمان، ذمـی و مسـتامن یـا معاهـد     : 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 310ماده  -  19

ایش هـاي فکـري نیسـت. اگـر مسـلمان ذمـی، مسـتامن، یـا         شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گـر 
معاهد بر غیرمسلمانی که ذمی یا مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کنـد قصـاص نمـی شـود. در ایـن صـورت مرتکـب بـه مجـازات          

  محکوم می شود.   »تعزیرات«تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
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یرمسلمان به ضرر غاگر این قاعده را وارد بر همه احکام بدانیم بایستی پرداخت دیه به  که چرا ندارد؛
برخی در یک اما  باشد. یمچنینی امري مخالف ضرورت فقهی  که آن  حالمسلمان را نیز متوقف نماییم 

یرمسلمان داشته باشد غفرد عادت به کشتن  دانند و آن در صورتی است که یممورد قصاص را جایز 
ممکن است متحمل مجازات مرگ شود که برخی آن را ناشی از قصاص و برخی ناشی از حد افساد 

باشد البته  تر مناسببودن به نظر براي متهم  گذشت قابلدانند که صورت اول با توجه به  یماالرض  یف
باید بپردازد  صرفاًچنین نظري در قانون مجازات اسالمی وارد نشده است و در این صورت دیات متعدد 

  منتفی است. و قصاص
 612قتل کافر حربی قصاص ندارد و تنها براي حفظ نظم عمومی با تمسک به عمومات و اطالق ماده     

یی که قصاص جا دردارد  یمکه عنوان  137520 تعزیرات مصوبکتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
براي  قانونگذارین باید توجه داشت همچن یر نیست کیفري تعزیري باید در نظر گرفته شود.پذ امکان

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  310ماده  2ي در قالب تبصره ا مقررهتشویق به اسالم آوردن افراد 
یرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراي قصاص مسلمان غلیه مجنی ع اگر رو ینازاتجویز نموده است، 

عزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات مصوب به مجازات ت شود قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت دیه
  .شود یممحکوم  1375

  یهد -4-3
بر ایرانی  قانونگذاري مشهور فقیهان تساوي دیه مسلمان و اهل کتاب است که رأنیز هرچند  »یهد«در     

همین اساس به وضع قانون همت گمارده و شوراي نگهبان که تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت با 
که اگر  اند کردهید کرده است. عالوه بر این برخی فقیهان امامیه تصریح تائموازین اسالمی است، آن را 

اخت دیه کافر ذمی مرتکب قتل خطایی مسلمان یا اهل کتاب شود چون قتل عمدي نیست حکم آن پرد
آنان به دولت  که چراشود  یمالمال پرداخت  یتببه اولیاءدم است اما اگر فاقد مال باشد دیه مقتول از 

المال جبران شود  یتبپردازند بنابراین خطاي آنان باید از  یممالیات  یهجزاسالمی در قالب 
سالم ملزم به رعایت احکام طلب امان و ورود به سرزمین ا واسطه بهنیز  مستأمن). 45، 1395(گلدوزیان،

  شریعت است. 
                                                      

نداشـته یـا شـاکی داشـته ولـی       شـاکی  شـود و  قتـل عمـد   بمرتکـ هـر کـس    :1375 مصـوب  تعزیـرات پـنجم  کتـاب   612ماده  - 20 
که اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیـت جامعـه    صورتی  هر علت قصاص نشود دره گذشت کرده باشد و یا ب قصاص از

  .نماید می محکوم  سال ده مرتکب را به حبس از سه تا دادگاه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد
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گردند اعم از  یمهمچنین مسلمان و ذمی اگر در کشور غیراسالمی مرتکب جرمی شوند نیز مجازات    
در سرزمین میزبان جرم تلقی شود،  که آنفعل ارتکابی بر اساس مقررات اسالمی جرم باشد یا  که آن

ی قوانین آن تمام  بهان) وارد سرزمین غیراسالمی شود باید عقد ام( یدروادزیرا هرگاه مسلمان با دریافت 
 شدت  بهدولت گردن نهد و این مقتضاي عهدي است که خداوند به آن امر فرموده و نقض آن را 

عدالت آن را اقتضاء کند  که آننکوهش کرده است. اسالم اجازه نقض عقد و پیمان را نداده است مگر 
آن را از روي طغیان نقض کند یا اطمینان به رعایت آن از سوي وي  است که طرف قرارداد ئیجا آنو 

خوف خیانت اجازه نقض پیمان را داده است، ولی حتی در این  زایل گردد. بنابراین تنها هنگام کامالً
پیمان را نقض کند؛ اما نقض ابتدایی عهد  قرارداد طرف  بهصورت هم اجازه نداده است که بدون اعالم 

آن باشد مجاز نیست (شمس ناتري و  نقضدشمن آن را نقض کرده یا در آستانه  که آنن بدو و پیمان
  ).547، 1396همکاران،

  تعزیرات -4-4
اخیرا طرحی در مجلس شوراي اسالمی تحت عنوان طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسالمی در    

یدگی است که در صورت تصویب آن خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانون و اقوام ایرانی در حال رس
مکرر هرکس  500به شکل کنونی اقلیت هاي دینی با مشکالت بیشتري مواجه خواهند شد. به موجب ماده 

در قالب فرقه، گروه، جمعیت، یا مانند آن و استفاده از شیوه هاي کنترل ذهن و القائات روانی در فضاي 
چه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي واقعی یا مجازي مرتکب اقدامات زیر گردد، چنان

درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. اما بند 
مکرر که مورد نظر ما است مقرر می  نماید هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر  500دوم ماده 

الم از طرقی مانند طرح ادعاهاي واهی و کذب در حوزه هاي دینی و مذهبی از یا مخل به شرع مقدس اس
  قبیل ادعاي الوهیت، نبوت، یا امامت یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم االسالم).

المللی هرگونه محدودیت اعمال شده بر حق آزادي بیان باید  اساس قوانین و استانداردهاي بین بر   
(اصل قانونی بینی شده باشد باشد؛ یعنی باید در قانون پیش» آزمون سه بخشی«و منطبق با یک استثنایی 

طرح (اصل تناسب جرم و مجازات) که  ، هدفی مشروع را دنبال کند و الزم و متناسب باشدبودن)
م و این طرح در تناقض با اصل قانونی بودن جرای. کند پیشنهادي هیچکدام از این شرایط را رعایت نمی

ست که بر اساس آن مقررات باید با دقت و وضوح کافی وضع شوند تا افراد قادر باشند ا ها مجازات
  تنظیم کنند.  رفتار خود را طبق آن
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شوند اما با زبانی مبهم و با استفاده از اصطالحات و مفاهیم  واسطه این طرح اعمال می هایی به محدودیت    
فعالیت انحرافی مغایر چیست؟ فعالیت مخل به  اند. براي مثال شده شدت موسع و تعریف نشده تنظیم  به

شرع مقدس اسالم چیست؟ چه کسی می تواند ادعاهاي واهی در حوزه دینی و مذهبی را تشخیص دهد 
باعث می شود راه براي تفسیر موسع علیه » ازقبیل«قضات یا سایر کار شناسان؟ همچنین استفاده از کلمه 

هاي دین باز شود و زمینه مناسبی براي دستگیري بازداشت هاي خودسرانه فراهم می فعالیت هاي اقلیت 
کنند. قوانین حقوق  هاي وضع شده توسط این طرح هدف مشروعی را دنبال نمی به عالوه محدودیتشود. 

اي ه کنند و نه از مفاهیم انتزاعی از قبیل ادیان و مذاهب یا نظام المللی از افراد حمایت می بشري بین
عقیدتی. اعمال هرگونه محدودیت بر حق آزادي بیان که شامل تمام اشکال بیان از جمله گفتاري، 

شود، تنها در شرایط استثنایی مجاز است. قوانینی که نشان دادن عدم احترام به  نوشتاري و بیان هنري می
یان در تناقض قرار کنند، با اصول و استانداردهاي آزادي ب یک مذهب یا نظام عقیدتی را ممنوع می

شده  راستی شامل تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت  اظهارات مورد بحث بهکه  یناگیرند، مگر  می
مکرر عنوان شده یعنی به قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم  499که در ماده  چه آنباشد مانند 

مکرر با عدم اشاره به عنصر  500ایط فعلی ماده به وقوع آن و منجر به خشونت یا تنش نیز شده باشد. در شر
روانی جرم به صورت جرم مادي صرف در آورده و همچنین این جرم نیازي به نتیجه ندارد  و جرمی 
مطلق است و این دو نشان از نگاه امنیتی و یک جانبه  در این مورد است که  کامال برخالف موازین 

  ت هاي دینی  در نشر افکارشان می باشد.تکثرگرایی دینی و احترام به حقوق اقلی
   یجهنت
باید اصول کلی و قواعد بنیادین شریعت و نصوص قطعی و  منطقاًمنظور از اسالم و موازین اسالمی    

مسئله  غالباً باهمه قوانین اساسی حاوي چنین دستوري،  ینباامسائل اجماعی ناظر به احکام فقهی باشد. 
و نصوص  و قواعدي فقهاي مذاهب در فهم و تفسیر آن اصول نظرها فاختالمهم تنوع مذاهب فقهی و 
یژه در کشورهاي اسالمی داراي تنوع و بهآمیز است. چنین رویکردي  یضتبعمبهم و در برخی موارد 

و مغایر موازین و  یرمنصفانه، غیراسالمیغبه نتایج  که چراهاي دینی قابل انتقاد است  یتاقلمذاهب و 
پردازان حقوق جزا و فقه  یهنظري و مخالف با مصالح ملی منجر می شود. بعضی از االرس مردمیارهاي مع

ی را کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و تقریر مقررات نامطلوبپیشگیري از چنین نتایجی  حل راهجزایی 
قانونی بر اساس قواعد، نصوص و نظریات فقهی همسو با مقاصد شریعت و متناسب با منطق زمان و 

 عنوان  به در عمل چه آنکه  ینااز  نظر قطع؛ با اند دانستهامه مسلمانان در جوامع اسالمی معاصر مصالح ع
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دیگر فدرالیزه  حل راهشود، آورده کدام مذهب از مذاهب فقهی است  یممقرره قانونی تقریر و اجرا 
رهاي داراي تنوع ي قانونی افتراقی است. بدین معنا که در کشوها نظامکردن قوانین موضوعه یا تدوین 

قوانین موضوعه مذهب متداول در هر منطقه  ها آنپیروان مذهبی، بسته به توزیع جغرافیایی و پیروان 
ه و یا با استفاده از الگوي احوال شخصیه، قوانین مبتنی بر احکام مذاهب موجود در شد تدوین و اجرا

  یند. آ درجرا کشور تدوین و در سطح کشور در حق پیروان هر یک از مذاهب به ا
این است که از سویی آراء و فتاواي فقهیِ  شده  ارائهي ها حل راهو  بحث مورددلیل بروز مشکل    
یک از اصحاب مذاهب بر آراء و اجتهادات فقهاي مذاهب دیگر ترجیحی ندارند و همه نوعی فهم  یچه

ادن اتباع یک مذهب به شوند. از سویی دیگر تن د یمو برداشت بشري از منابع اولیه شرع محسوب 
ي ذهنی بسیار دشوار و تحمیل احکام ها انگارهپایبندي سنتی و پیش  واسطه بهاحکام فقهی مذاهب دیگر 

ین میان قانون مجازات در ااست.  انتقادترو قابل دشوارتر فقهی یک مذهب به پیروان مذاهب دیگر 
یی است. این قانون انحصارگرا ي آشکار از این واگرایی و تعصب وا نمونه 1392اسالمی مصوب 

به آراء و اجتهادات فقهاي امامیه پایبند  اللفظ تحتهمچون قوانین اسالمی سابق بر خود، در حد ترجمه 
یدهاي ابتدایی هم در حقانیت چنین آراء و اجتهاداتی و نامشروع تردو زودگذر  سؤاالتاست و در حد 

علل نکرده است. نتیجه این اندازه از وفاداري به یک و ت درنگ یگردمذاهب  بودن فتاوا و نظریات فقهی
اعتنایی مطلق به مذاهب دیگر تصویب و اجراي مقرراتی است که در موارد  یباعتمادي و  یبو  مذهب

 یی در حد توقعها تفاوتتوجیه دارد؛  یرقابلغبسیار با احکام جزایی مذاهب غیرشیعه تفاوت بنیادین و 
اساسی جمهوري اسالمی ایران از این هم  قانون فوس و مغایرت با نصوص.و ن ءدمادر حدود، افراط در 

فراتر رفته و از باب تحکیم پایبندي به فقه شیعه و اطمینان از ماندن رویه قضایی در دایره مذهب، قضات 
وچراي همین قوانین بر آمده از فقه کرده و حتی در موارد نقص و  چون یبرا ملزم به اجراي  ها دادگاه
رجوع به منابع و فتاواي معتبر فقه  حل راهیشی را از آنان سلب و آزاداندت قانون، حتی هر نوع سکو

  شیعه را تحمیل کرده است.  
شمارند. با توجه به  یمیرموجه و غیرمشروع غچنین الزام و تحمیلی را سایر مذاهب اسالمی کاري    

 ازبه علل زیادي  تارك سیاست و زمامداريتجربه مسیحیت در اروپا که منجر به کنار گذاشته شدن از 
یبرالیسم لظهور  گري و يالادریی، ظهور زا خشونتیی، تقابل علم و دین، نص گرایی، گرا افراط جمله
توان انتظار داشت که اسالم نیز همچون مسیحیت واکنشی مناسب در کنار آمدن با  یم شد، سیاسی

به معناي  الزاماًپذیرش کثرت  یرش کثرت دینی است.پذ ها آنین تر مهمیازهاي روز داشته باشد که ن
دهد  یمبه ما نشان » هیک« که چنان آني دینی نیست بلکه ها آموزهو ناکارآمدي  ییگرا واپس
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متفاوت)  صورت  بهپدیدارشدن حقیقت بر افراد (و فنومن  )حقیقت( نومن  دوگانهبر پایه  ییگرا کثرت
توان تصور کرد که خداوند فقط یک  ینمنماید و  یم اي جلوه یژهو صورت بهکانت براي هرکس 

 جمله ازچرا که ظلم  اند محرومي رستگارحقیقت را در قالب یک دین معین کرده و باقی افراد از 
هاي مناسب و عالی فقه اسالمی و  یتظرفکه با توجه به  ینایت نها دری نیست. تعال حقهاي  یژگیو

مناسب است در اصالحات  و لذاباشد  ینمندان دور از ذهن یی دینی چگرا کثرتتمسک به فقه پویا 
  بهتر و بیشتر توجه شود. و راهگشانوین  انداز چشمآتی قانون مجازات اسالمی و قوانین خاص به این 
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