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وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم
قانون اساسی
سيد مصطفي ميرمحمدي ميبدي ∗1،فيروز

اصالني∗∗2

 .1استاديار دانشگاه ميبد
 .2دانشيار دانشگاه تهران
دريافت 1921/80/22 :پذيرش1921/11/80 :

چکیده
اتباع غيرمسلمان جمهوري اسالمي ايران به اعتبار تدين يا عدم تدين به يکي از اديان ابراهيمي ،به
اهل کتاب و غير اهل کتاب تقسيم ميشوند .فقها دربارهي وضعيت حقوقي غير اهل کتاب نظرات
متفاوتي را ارائه نمودهاند .با توجه به محتواي اسالمي قوانين جمهوري اسالمي ايران و مناقشاتي که
مدتها است دربارهي حقوق اين دسته از غيرمسلمانان وجود دارد ،بررسي علمي اين موضوع،
اهميت ويژهاي دارد .مرتبطترين اصل قانون اساسي به موضوع جايگاه حقوقي غير اهل کتاب ،اصل
چهاردهم است که به نوعي نقشهي راه نحوهي تعامل حقوقي مسلمانان و حکومت جمهوري
اسالمي ايران را با اين دسته از غيرمسلمانان ترسيم نموده است .در تحقيق پيش رو با انتخاب نظر
عدم حرابت غير اهل کتاب به صرف مشرک بودن ،تالش شده تا با بررسي دقيق اصل چهاردهم،
مصاديق حقوق انساني غير اهل کتاب و نحوهي رفتار توأم با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي
با آنان تبيين شود .همچنين با نگاهي انتقادي به قسمت ذيل اصل چهاردهم وضعيت حقوقي آن
دسته از غير اهل کتابي که عليه اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام ميکنند ،با اتکا
به قوانين موجود و فتواي امام خميني(ره) روشن و کيفيت برخورد توأم با قسط و عدل اسالمي با
آنان نيز تبيين شده است.
واژگان کلیدی :غير اهل کتاب ،اصل چهاردهم قانون اساسي ،حقوق انساني ،کافر حربي ،حق
حيات.
نويسنده مسئول

Email: mo.mirmohamadi@ut.ac.ir
Email: aslanif@ut.ac.ir
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مقدمه
غيرمسلمانان غير اهل کتاب آن دسته از غيرمسلماناني هستند که مسيحي ،يهودي يا زرتشتي
نيستند .اين افراد در کشورمان زندگي ميکنند و از اتباع جمهوري اسالمي ايران محسوب
ميشوند و اگرچه مرام و عقيدهاي خالف اديانِ به رسميت شناخته شده در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران را پيشه ساختهاند ،اما بهعنوان يک انسان ،حقوقي دارند که به نظر
ميرسد دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظف به رعايت آن هستند.
البته در عبارات برخي از فقها اين دسته از غيرمسلمانان در جامعه اسالمي نهتنها از بسياري
حقها محروماند ،بلکه براي آنکه با اعالم جنگ مسلمين مواجه نشوند و به قتل نرسند ،بايد
مسلمان شوند (شيخ طوسي ،1111 ،ج 590 :5و  .)592عدهاي ديگر از فقها چنين اعتقادي
ندارند و صرفاً امکان جهاد و قتال با غير اهل کتابي که به جنگ با مسلمانان برميخيزد يا عليه
مسلمانان توطئه و اقدام ميکند را تأييد ميکنند (جوادي آملي .)191 :1921 ،اين اختالف
نظرات باعث شده تا در عمل هم رفتارهاي متفاوتي دربارهي غير اهل کتاب اتخاذ شود تا اين
موضوع يکي از چالشهاي نظام جمهوري اسالمي ايران باشد .به همين دليل پرداختن علمي به
اين مسئله و يافتن نظر قانونگذار در اينباره اهميت بااليي دارد.
بيترديد در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مرتبطترين اصل به وضعيت حقوقي
غيرمسلمانان غير اهل کتاب ،اصل چهاردهم است که به صورت مطلق به تمام غيرمسلمانان
پرداخته است .در اين پژوهش که به شيوهي توصيفي و کتابخانهاي انجام شده و سابقهاي بر آن
(غير از پرداختهاي پراکنده و اجمالي برخي حقوقدانان به اصل  )11يافت نميشود ،درصدد
آن هستيم که با تکيه و تأکيد بر بخشهاي مختلف اين اصل بسيار مهم که عمدتاً مورد غفلت
واقع شده است ،وضعيت غير اهل کتاب در قانون اساسي را بررسي کنيم و به اين سؤال
اساسي پاسخ دهيم که با عنايت به اصل چهاردهم ،رفتار حقوقي مسلمانان و دولت جمهوري
اسالمي ايران با اين دسته از اتباع کشور چگونه بايد باشد.
در اين مقاله ناظر به اصل چهاردهم ،ابتدا مفهوم و مصاديق «غيرمسلمانان» در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران بازشناسي ميشوند .در ادامه «حق حيات» دستههاي مختلف از غير
اهل کتاب در جمهوري اسالمي بررسي و سپس حقوق مندرج در اين اصل براي غير اهل
کتابي که به دنبال تعدي و تجاوز به اسالم و جمهوري اسالمي نيستند ،تبيين شده است.
دست آخر به بررسي وضعيت حقوقي آن دسته از غير اهل کتابي که عليه اسالم و جمهوري
اسالمي ايران توطئه و اقدام ميکنند ،پرداخته شده است.

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 11:16 IRST on Wednesday October 9th 2019

ومي  /شماره 22

 .۱غیرمسلمانان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسي کشورمان ،به طور صريح ،نامي از غيرمسلمانان غير اهل کتاب آورده نشده و
صرفاً در برخي از اصول به غيرمسلمانانِ کتابي اشاره کرده است .فقط در اصل چهاردهم به
شکل عام از «غيرمسلمانان» (اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب) ياد شده است .در اصل
سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اقليتهاي ديني شناخته شده در کشور شامل سه
دين مسيحي ،کليمي و زرتشتي ميشود .در همين اصل به برخي از حقوق مبنايي آنان اشاره
شده است.
در اصل بيست و ششم ،انجمنهاي مربوط به اين سه اقليت ديني آزاد شمرده شده است،
مشروط به اينکه اصول استقالل ،آزادي ،وحدت ملي ،موازين اسالمي و اساس جمهوري
اسالمي را نقض نکنند.
در اصل شصت و چهارم ،قانونگذار پنج نماينده از مجموع نمايندگان مجلس را با ترکيب
«زرتشتيان» و «کليميان» هر کدام يک نماينده« ،مسيحيان آشوري» و «مسيحيان کلداني» مجموعاً
يک نماينده و «مسيحيان ارمني جنوب» و «مسيحيان ارمني شمال» هر کدام يک نماينده ،به
اقليتهاي دينيِ شناختهشده تخصيص داده است .متعاقباً در اصل شصت و هفتم نيز در اين
باره مقرر شده است که نمايندگان اقليتهاي ديني سوگند نمايندگي خود را با ذکر کتاب
آسماني خود ياد خواهند کرد.
همانگونه که ديده شد در قانون اساسي کشورمان ،اين چهار اصل بهصراحت دربارهي
غيرمسلمانان اهل کتاب به تقرير حکم پرداخته است .در اصل چهاردهم قانون اساسي قيد «اهل
کتاب» به واژهي غيرمسلمانان اضافه و از عبارت اقليتهاي ديني شناختهشده نيز استفاده نشده،
بلکه حکم عامي دربارهي کليه غيرمسلمانان صادر شده است .متن اين اصل از قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران به شرح ذيل است:

«به حکم آيه شريفه لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ دولت جمهوري اسالمي ايران
و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل
نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند .اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد
اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام نکنند».
مروري بر مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان ميدهد که برخي از نمايندگان
اين مجلس معتقد بودند اين اصل بيشتر براي تأمين حقوق انساني آن دسته از غيرمسلماناني به
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تصويب رسيده است که دينشان در جمهوري اسالمي ايران به رسميت شناخته نشده است
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى .)1109 :1911 ،به عبارت ديگر،
اين اصل صرفاً شامل حال غيرمسلمانان غيرمسيحي ،غيريهودي و غيرزرتشتي و در يک کالم
غيرمسلمانان غير اهل کتاب است .برخي از حقوقدانان نيز اين نظر را اختيار کرده ،معتقدند
موضوع اصل چهاردهم شامل کساني است که يا اصوالً به هيچ مذهبي اعتقاد و وابستگي ديني
ندارند يا پيرو اديان و مذاهب غيررسمي و خارج از قلمرو اصل دوازدهم و سيزدهم هستند
(عميدزنجاني01 :1901 ،؛ کعبي ،1925 ،ج.)211 :2
افزون بر آن ،تعبير افراد غيرمسلمان حاکي از آن است که قانونگذار اساسي در اصل مذکور،
تعمداً از کلمهي «افراد» استفاده کرده و واژهها يا عباراتي چون «اقليت» يا «تشکل ديني و
مذهبي و سياسي» را به کار نبرده و به اين وسيله افراد را به صورت فردي مد نظر قرار داده
است.
به هر تقدير چه بپذيريم که دايرهي شمول اصل چهاردهم غيرمسلمانان اهل کتاب را هم در بر
ميگيرد و چه آنکه حکم اصل مذکور را صرفاً شامل حال غيرمسلمانان غير اهل کتاب بدانيم،
در هر دو صورت خللي در منطوق اين پژوهش ايجاد نخواهد شد و از اين اصل ،دستکم
ميتوان کلياتي از حقوق غير اهل کتاب را استنباط کرد.

 .۲برخورد توأم با «اخالق حسنه»« ،قسط» و «عدالت» اسالمی با
غیرمسلمانان و لزوم رعایت «حقوق انسانی» آنان
قسمت صدر اصل چهاردهم ،دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان را موظف کرده تا با
افراد غيرمسلمان ،با اخالق حسنه ،قسط و عدل اسالمي عمل کنند و حقوق انساني آنان را
رعايت کنند .سؤالي که ممکن است ايجاد شود آن است که مقصود از مفاهيمي چون «اخالق
حسنه»« ،عدل» و «قسط» چيست و مصاديق حقوق انساني افراد غيرمسلمان کدام است؟

 .۲-۱اخالق حسنه
عبارت «اخالق حسنه» در علم حقوق از الفاظ رايج است و به غير از اصل چهاردهم قانون
اساسي در برخي از قوانين عادي هم استفاده شده است 1.همچنين در قوانين برخي ديگر از
کشورها نيز استفاده از اين واژه به چشم ميخورد2.
در تعريف اخالق حسنه گفته شده که مقصود از آن ،قواعدي است که رعايت آن در زمان و
مکان معين توسط اکثريت يک اجتماع ،الزم شمرده يا عمل به آنها نيکو تلقي ميشود؛ لکن
فاقد ضمانت اجرا است (جعفري لنگرودي .)28 :1901 ،البته وقتي اين قواعد ،در مراجع
رسمي به تصويب برسد و جنبه حکم قانوني پيدا کند ،ضمانت اجرا هم خواهد داشت .بيشک
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عادات و رسوم در شکلگيري قواعد اخالقي تأثير فراواني دارد و قابل انکار نيست که بسياري
از اين قواعد ،به حکم عقل و وجدان ،از ديرباز الزمهي خوب بودن و پرهيز از کژروي و گناه
است؛ مانند لزوم رد امانت ،راستگويي ،عفاف و پايبند بودن به عهد و جبران زيان نامشروع.
مايهي اصلي اين قواعد هم تعاليم مذهبي است و هيچ فرد منصفي قادر نيست اثر عميق دين
در اخالق را انکار کند .البته به نظر ميرسد زماني تعريف از اخالق حسنه کاملتر باشد که به
جنبهي سلبي آن نيز توجه شود .با اين وصف ،اخالق حسنه را ميتوان اينگونه تعريف کرد:
مجموعهاي از قواعد (با ترکيبي از رسوم اجتماعي و تعاليم ديني و داوريهاي عقلي) که در
زمان و مکان معين توسط اکثريت يک اجتماع ،رعايت آن الزم شمرده ميشود و عدم اجراي
آن وجدان عمومي جامعه را جريحهدار ميسازد.
با تعريف فوق ،اين قسمت از اصل چهاردهم قانون اساسي را ميتوان اينگونه تفسير کرد که
مسلمانان و دولت جمهوري اسالمي ايران بايد در قبال آن دسته از غيرمسلماناني که بر ضد
اسالم و جمهوري اسالمي توطئه و اقدام نميکنند ،رفتاري پيشه کند که اکثريت افراد اجتماع
آن را الزم و عدم اجراي آن را قبيح تلقي کنند .البته واضح است که با توجه به توضيحات
قبلي ،اين رفتارها بايد از چارچوب قواعد شرعي خارج نشود؛ براي مثال برخورد با اخالق
حسنه خود خالف امتنان يا موجب سلطهي غيرمسلمان بر مسلمان و خدشه به سيادت اسالم و
يا آنکه باعث ايجاد احترام و ترويج مکتب نامشروع آنان نشود.
نکتهاي که بايد به آن توجه کرد اين است که اين اصل ،مسلمانان و دولت جمهوري اسالمي
ايران را «موظف» به عمل با اخالق حسنه در قبال غيرمسلمانان کرده است .از طرفي همانگونه
که در باال ذکر شد ،اخالق حسنه ،فاقد ضمانت اجرا است ،مگر آنکه قانونگذار به طور صريح،
احترام به رفتار اخالقي خاص را الزامي بشمرد و تخطي از آن را ممنوع اعالم کند .بنابراين
اصل چهاردهم لزوم مراعات اخالق حسنه را در اين خصوص تبديل به هنجار قانوني کرده
است9.

دستهاي از نويسندگان از واژهي اخالق حسنهي مذکور در اصل چهاردهم ،مفاهيمي چون
«محبت» و «مودت» را برداشت کردهاند و معتقدند دولت و ملت اسالمي موظفند در برخورد
خود چنان رفتار نيکو و توأم با محبتي از خود نشان دهند که غيرمسلمانان غير اهل کتاب،
احساس آرامش خاطر کند (هاشمي ،1900 ،ج .)102 :1البته بايد توجه داشت که اگرچه در
منابع ديني بر نيکي و احسان به غيرمسلمانان تأکيد شده است؛ اما براي جلوگيري از تشويق
آنان به عقيدهي نادرستشان و همچنين منع استيالي کفار بر مسلمانان ،براي اين احسان و امتنان
خطوط قرمزي پيشبيني شده است؛ از جمله نفي دوستي با کفار و نيز پذيرش واليت و
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سرپرستي آنان (مطهري .)211 :1928 ،اگر گروهي از مردم دچار يک نوع بيماري هستند،
بشردوستي ايجاب ميکند که آنها را نجات دهيم و تا وقتي که نجات نيافتهاند بشردوستي
ايجاب ميکند که به آنها نيکي کنيم؛ اما بشردوستي ايجاب نميکند که هيچ محدوديتي ميان
آنها (که از قضا بيماريشان مسري است) و افراد سالم و شفايافته برقرار نکنيم.

 .۲-۲قسط و عدل اسالمی
در اصل چهاردهم قانون اساسي ،مسلمانان و دولت جمهوري اسالمي موظف شدهاند تا عالوه
بر اخالق حسنه ،به قسط و عدل اسالمي دربارهي غيرمسلمانان نيز عمل نمايند .حال سوال
اينجاست که منظور از قسط و عدل چيست؟
بسياري معتقدند واژههاي «عدالت» و «قسط» مترادف هستند (امام خميني551 :1911 ،؛ و
مطهري ،1902 ،ج )221 :15و آن را به اين شکل تعريف نمودهاند« :اعطاء کل ذي حق من
القوي حقه و وضعه في موضع الذي ينبغي له؛ عدالت اين است که هر صاحب حقي را به
حقش برساني و آن را در جايگاه مناسب خويش قرار دهي».
از طرفي اين اعتقاد نيز وجود دارد که واژههاي «قِسط» و «عدل» بهجاي يکديگر قرار ميگيرند
و چون ترادف و هممعنا بودن اين دو واژه شهرت دارد ،غالباً در بهکارگيري اين دو ،توجهي به
تفاوت کاربرد آنها نميشود .مطابق با اين نظر« ،قسط» به معناى تقسيم عادالنه و نقطهي مقابل
آن تبعيض است .بنابراين قسط آن است که حق هرکس به او برسد و به ديگرى داده نشود.
«عدالت» در مقابلِ جور و تجاوز به حقوق ديگران است ،به اين صورت که فردى حق ديگرى
را غصب کرده و براى خود بردارد .مىدانيم عدالت کامل در جامعه انسانى آن زمان برقرار
مىشود که نه کسى تجاوز به حقوق ديگرى کند و نه حق کسى را به ديگرى دهد (مکارم
شيرازي ،1901 ،ج.)155-151 :1
از تعبيرى که در بعضى احاديث آمده تفاوت ديگرى نيز استفاده مىشود و آن اين است که
عدالت درباره ي حکومت و داورى است و قسط در مقابل تقسيم حقوق .در لسان العرب
مىخوانيم که در بعضى از احاديث آمده« :اذا حَكَمُوا عَدَلُوا وَ اذا قَسَّمُوا اقْسَطُوا؛ آنها
هنگامى که حکومت مىکنند عدالت پيشه مىکنند و هنگامى که تقسيم مىنمايند رعايت
قسط مىکنند» (ابن منظور ،1111 ،ج .) 911 :1در تأييد اين نظر بايد اذعان داشت که واژه
قسط غالباً با واژه هايي چون کيل ،ميزان و وزن همراه است 1و بيشتر هنگامي که از
« عدالت اجتماعي» سخن مي رود ،قسط را به کار برده اند.
نکتهاي که بايد به آن توجه داشت اين است که مکاتب گوناگون بشري ،برداشت واحدي از
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مفهوم عدالت ندارند و به نظر ميرسد هر نظريهي عدالت يک آرمان نهايي سياسي دارد که بر
پايهي آن مفهوم عدالت تعيين ميشود .توضيح آنکه در هر مکتب يک ارزش اخالقي وجود دارد
که در درجهبندي ارزشها در باالي فهرست جاي ميگيرد و در واقع ،هدف نهايي براي ساير
ارزشها است .پس از تعيين هدف نهايي يک مکتب ،رسم بر آن است که واژهي جذاب
«عدالت» براي توصيف نظم اجتماعي و ترتيبات سياسي معيني ،که هدف مد نظر را عملي
ميسازد ،به کار گرفته شود .به اين دليل است که برخي ،عدالت را به حق برخورداري از مالکيت
خصوصي و توزيع قدرت و برخي ديگر اين مفهوم را به دستهاي از آزاديهاي برابر ،برابري
فرصتها و تأمين رفاه اساسي و توزيع ثروت تعريف ميکنند (حاجي حيدر.)18 :1900 ،
به همين سبب ،در اصل چهاردهم قيد «اسالمي» به واژهي قسط و عدل اضافه شده تا هم از
تفاسير انحرافي از اين دو واژه جلوگيري شود و هم بناي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در ابتناي قوانين و مقررات کشور بر موازين شرعي حفظ گردد.
برخي عدالت از نگاه اسالم را مراعات موارد ذيل توأم با نگاهي غيرجانبدارانه ناميدهاند :الف)
خودداري از تعرض به جان ،مال و آبروي افراد جامعه و نيز حفاظت از آنها؛ ب) مجازات
افراد ،به دليل انجام کارهايي نادرست که به طور روشن و پيش از ارتکاب ،بهعنوان جرم اعالم
شده باشند ،با رعايت تناسب ميان جريمه و جرم؛ ج) توزيع سودها و زحمتهاي زندگي
اجتماعي بر حسب لياقتها ،نيازهاي اساسي و توان افراد جامعه (حاجي حيدر.)12 :1900 ،
با توجه به اين موارد به نظر ميرسد مقصود قانونگذار اساسي از اين جمله که دولت جمهوري
اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با قسط و عدل اسالمي عمل کنند آن
است که بايد از تعرض به جان ،مال و آبروي افراد کليه غيرمسلماني که بر ضد اسالم و
جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام نميکنند خودداري شود و اگر آنان مرتکب تخلف يا
جرمي شدند با رعايت اصل تناسب جرم و مجازات آنان را مجازات کند .همچنين به ميزان
وفاداري ،لياقت ،نيازهاي اساسي و توان اين دسته از غيرمسلمانان ،آنان محق يا مکلف خواهند
بود .پرواضح است که عدم تدين به دين و مذهب رسمي کشور در ارزيابي وفاداري و لياقت آنان
مؤثر خواهد بود .بنابراين هر شهروندي حتي غيرمسلمانِ غير اهل کتاب در سايهي دولت اسالمي
از تمام حقوق انساني برخوردار خواهد بود و دولت اسالمي ،نسبت به او متعهد است ،البته
مادامي که قواعد حقوق شهروندي را به نيکي همچون مسلمانان رعايت کند .طبيعي است که اين
عده از شهروندان به دليل فقدان اماره الزم براي ثبوت وفاداري به حاکميت يا حداقل فراهم
نبودن اسباب جلب اعتماد کامل ،نبايد توقع تصدي مشاغل کالن و امور کليدي در دولت اسالمي
يا هر دولت ديگر مغاير با آرمانهاي خويش را داشته باشند (جاويد.)111 :1922 ،
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 .۲-۳حقوق انسانی
 .۲-۳-۱ابعاد حقوق انسانی غیر اهل کتاب
قانونگذار در اصل چهاردهم قانون اساسي ،پس از موظف کردن مسلمانان و دولت جمهوري
اسالمي ايران به برخورد همراه با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي با غيرمسلمانان ،يک
تکليف ديگر را نيز براي آنان مقرر ميکند که آن الزام به رعايت حقوق انساني غيرمسلمانان
است .همهي افراد از آن جهت که انسان هستند داراي حداقل حقوقي هستند که ربطي به
حيثيت ،تابعيت ،نژاد ،عقيده ،مذهب ،رنگ و جنس آنان ندارد؛ اين حقوق را «حقوق انساني»
مينامند (جعفري لنگرودي .)291 :1901 ،حقوق انساني مترادف با مفهوم «حقوق بشر» است و
براي هر دو ،تعاريف مشابهي ارائه شده است.

امام علي(ع) در نامهي مشهور خود به مالک اشتر ميفرمايند« :وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ اَلرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ
وَ اَلْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اَللُّطْفَ بِهِمْ وَ الَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا
أَخٌ لَكَ فِي اَلدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي اَلْخَلْقِ؛ مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و
لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز .چونان حيوانى درنده مباش که خوردنشان را غنيمت
شمارى ،زيرا آنان دو گروه هستند يا همکيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش»
(نهجالبالغه :نامهي  .)59همانگونه که پيداست ،حضرت علي(ع) انسانها را صرفنظر از دين
و آيينشان واجد حقوقي ميداند که حاکمان و واليان در جامعه اسالمي موظف به رعايت آن
هستند .البته ضابطهي خاصي که معرف کميت اين حقوق باشد وجود ندارد و حدود و ثغور آن
بستگي به طرز فکر اکثريت يک ملت و تمدن و سوابق تاريخي آن و نيز ايدئولوژي حاکم بر
جامعه دارد .اين موضوع باعث شده حتي در ميان انديشمندان غربي نيز در احصاء مصاديق
حقوق بشر ،اختالفنظر مشاهده شود؛ براي مثال در حالي که در اعالميهي جهاني حقوق بشر،
مصاديق متعددي براي حقوق بشر ذکر شده ،انديشمند بسيار مشهور و سرشناسي چون جان
راولز 5صرفاً چهار حق را در زمرهي مصاديق حقوق بشر مينامد که عبارتاند از .1 :حق
حيات (يعني حق معيشت و امنيت) .2 ،حق آزادي ،به معناي آزادي از قيد بردگي ،کار اجباري
و نيز ميزان کافي از آزادي وجدان ،يعني حدّي که آزادي دين و انديشه را تضمين کند .9 ،حق
مالکيت خصوصي و  .1حق برابري صوري ،يعني رعايت اين اصل که با موارد مشابه بايد به
نحو مشابه رفتار شود).
تلقي راولز از آزاديهاي بنيادين به مراتب محدودتر از آن چيزي است که در متن اعالميهي
جهاني حقوق بشر آمده است .راولز مشخصاً آزادي بيان و حق بحث و تبادل نظر و نيز
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تجمعات مسالمتآميز را از مصاديق حقوق بشر نميداند .همچنين او حقوق مربوط به اعتراض
مسالمتآميز ،مشارکت در ادارهي کشور ،حق دسترسي به خدمات عمومي و نيز برگزاري
انتخابات واقعي و دورهاي بر مبناي حق رأي عمومي را نيز بهعنوان مصاديق حقوق بشر تأييد
نميکند .راولز تسلط يک گروه مذهبي خاص و نابرابري در آزادي ديني را در يک جامعه
غيرليبرال و غيردموکراتيک اما «موجّه» ،مجاز ميداند و معتقد است چهبسا بتوان وجود نوعي
تبعيض ديني را در مقام احراز مشاغل سياسي و قضايي حساس و مهم پذيرفت« .آزادي دين»
نزد او به اين معناست که افراد جامعه حق دارند بدون ترس به دين محبوب خود باور داشته
باشد و مناسک ديني خود را بهجا آورند ،اما تصديق اين آزادي به معناي نفي هرگونه تبعيض
ديني نيست .همچنين راولز در قلمرو حقوق اقتصادي و اجتماعي ،که او مجموعهي اين
حقوق را به «حق معيشت» منحصر ميکند ،حقوق بشر را حق بهرهمندي از «حداقل امنيت
اقتصادي» ميداند (.)Rawls, 2001: 65
البته اين به آن معنا نيست که در احصاء مصاديق مختلف حقوق انساني ،هيچ اشتراکي در
مکاتب مختلف وجود نداشته باشد؛ براي مثال در هر دو نظام اسالم و غرب ،حق حيات
شايسته ،حق آزادي ،حق امنيت ،ممنوعيت شکنجه و رفتار ظالمانه و ممنوعيت رفتار خالف
شئون انسانيت از مصاديق مشترک حقوق بشر در نظر شدهاند (جعفري .)211 :1928 ،مع
الوصف بايد قبول کرد که اين اشتراک نظر در بسياري از حقوق ديگر مشاهده نميشود.
بنابراين حقوقي که به نام حقوق بشر تشريح ميشود ،با توجه به ويژگيهاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جامعهاي که اين حقوق در آنجا تعريف ميشود ،شکل متفاوتي به خود
ميگيرد .از اين رو ،حقوق بشر هيچگاه در چارچوب يک تعريف عام و قابل پذيرش عمومي
نگنجيده است ( .)Wallace, 1997: 277چنانکه برخى از دولتهاى جهان ،نظير جمهورى
اسالمى ايران ،هند ،چين و برزيل اعالم کردهاند که حقوق بشر مد نظر غرب برخالف فرهنگ
و عقيدهي آنها است و در مسائل حقوق بشر بايد به فرهنگهاى بومى توجه شود و معيارهايى
که صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفهي غربى است ،نبايد جهانى تلقى شود (کرمى،
.)00 :1915
اگرچه با توضيحات قبل ،روشن است که مصاديق حقوق انساني مذکور در اصل چهاردهم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را بايد مبتني بر تعريفي که اسالم از آن ارائه کرده،
بازشناخت .از ديدگاه اسالم ،محدودهي حقوق و آزاديهاي انسان ،توسط همان مبدأ تحديد
اصل هستي ،يعني پروردگار متعال ،تعيين ميشود .او که وجودي محدود به انسانها بخشيده و
براي هر چيز اندازهي خاصي تقدير نموده 1،تنها مرجع تعيين حدود آزادي است؛ چون غير از
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او هيچکس از حيطهي هستي انسان آگاه نيست و اگر کسي خود را رهاي از هر قيدي
پنداشت ،وصف نامحدود را براي موصوف محدود شايسته دانسته است (جوادي آملي:1929 ،
 .) 18بنابراين بايد هريک از مصاديقي که براي حقوق بشر مطرح شده است را بر موازين
شرعي ارائه و در همان چارچوبي که شارع مقدس مقرر نموده آن را براي غير اهل کتاب
تعريف کرد .قانونگذار در اصل بيستم قانون اساسي ،بهصراحت بر اين موضوع تأکيد کرده و
مقرر داشته همهي افراد ملت اعم از زن و مرد ،يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهي
«حقوق انساني» با رعايت «موازين اسالمي» برخوردارند.
برخي از نويسندگان (هاشمي )521 :1901 ،اصول  21گانه مذکور فصل سوم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران (که با عنوان حقوق ملت نامگذاري شده است) را همان حقوق انسانيِ
مورد اشاره در اصل چهاردهم دانستهاند و معتقدند کليه حقوقي که در اين اصل به آن اشاره
شده ،شامل غيرمسلمانان غير اهل کتاب هم ميشود و با تصريح اصل چهاردهم مبني بر
تکليف دولت جمهوري اسالمي و مسلمانان به رعايت حقوق انساني غيرمسلمانان (حتي غير
اهل کتاب) ميتوان آنان را در رديف همه افراد ملت ،برخوردار از حقوق مذکور در قانون
اساسي دانست.
اما مالحظه اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي ،بيانگر آن است که معدودي از حقوق
مندرج در اين فصل را نميتوان در زمره حقوق بنيادين انسان محسوب کرد و شايد منشأ اين
اشکال آن جا باشد که به تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندي توجه نشده و کليهي حقوق
مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،جزء حقوق انساني يا همان حقوق
بشر محسوب شده که حقوقي فراملي و متعلق به تمام انسانها فارغ از هر مذهب و جنسيت و
نژاد و ...است .در حالي که برخي از حقوقي که در اين فصل ذکر شده ،مصداق حقوق
شهروندي است و در شرايط عادي در نظر گرفتن چنين حقوقي در نظام جمهوري اسالمي
ايران براي افرادي که به اسالم و ساير اديان ابراهيمي معتقد نيستند ،منطقي به نظر نميرسد؛ از
جملهي اين حقوق ميتوان به تشکيل راهپيماييها و اجتماعات اشاره کرد.
بايد توجه داشت برخي فرق و نحلههايي که ذيل اديان ابراهيمي مانند اسالم ،مسيحيت ،يهوديت
و زرتشتيت تعريف نميشود ،حاوي موازين و مفاهيمي هستند که با نظم عمومي و اخالق حسنه
سازگار نيست و شبههي فساد عقيده در آنان جدي است .بعضاً از آنها با عنوان «فرق ضاله» نيز
ياد شده است .پيروان اين عقايد اگرچه از حقوق انساني بهرهمندند ،اما حسب مورد از برخي يا
تمام مصاديق حقوق شهروندي محروم ميشوند؛ چراکه فساد عقيدهي آنان ممکن است «حقوق
انسانيت» (مطهري ،1902 ،ج )212 :28را در جامعهي اسالمي خدشهدار کند.
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يکي از مهمترين مصاديق حقوق انسانيت ،حق مردم بر «خداپرستي» و «توحيد» است .انسانها
در جامعهي اسالمي حق دارند خدا را شناخته ،او را پرستش کنند و از هجوم و نفوذ اعتقادات
بيمار و انحرافي در امان باشند .اگر کساني به هر نحو مانع اين امر شوند و با راههاي مختلف
حقيقت را بر مردم مشتبه ساخته ،موجبات انحراف آنان را فراهم سازند ،يکي از مهمترين
حقوق اجتماعي افراد را ناديده گرفتهاند و مانع شناخت حقيقت شدهاند .اسالم بيتوجهي به
مذهب و عقيدهي صحيح توحيدي را نميپذيرد .اسالم ترويج بيديني و الاباليگري مذهبي و
اخالقي را با کرامت ذاتي انسان منافي ميداند؛ لذا آن را تشويق نميکند ،بلکه درست در جهت
حفظ حقوق اساسي به طرق منطقي ،مانع آن ميشود (مهرپور.)90 :1901 ،
در مقدمهي قانون اساسي کشورمان نيز بر همين معنا تأکيد شده و رسالت قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران اين دانسته شده است که زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و
شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش
يابد .همچنين در بند اول اصل سوم قانون اساسي ،دولت جمهوري اسالمي ايران موظف شده
است تا براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم ،همهي امکانات خود را جهت ايجاد محيطي
مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليهي مظاهر فساد و
تباهي ،به کار برد .طبعاً با در نظر گرفتن برخي حقوق براي افراد غيرمسلماني که گرايشهاي
فاسد عقيدتي دارند ،کامالً قابل پيشبيني است که زمينهي نفوذ و گسترش فساد و تباهي و
اختالل در اخالق و نظم عمومي ،توسط اين افراد ايجاد شود .اين موضوع حتي به نوعي در
اعالميهي جهاني حقوق بشر نيز مشاهده ميشود و بند دوم مادهي  22اين اعالميه اشعار
ميدارد که براي اجراي حقوق در نظر گرفته شده در اين سند ،هر کس فقط بايد در برابر
محدوديتهايي قرار گيرد که توسط قانون صرفاً به هدف تأمين شناسايي و احترام به حقوق و
آزاديهاي ديگران و برآوردن مقتضيات منصفانهي اخالق ،نظم عمومي و رفاه همگاني در يک
جامعهي دمکراتيک تعيين ميشود.
قانونگذار عادي نيز بر همين اساس ،مبادرت به وضع برخي قوانين جهت محدود کردن برخي
حقوق پيروان فرق انحرافي و فاسد نموده تا حسب حکم کلي قانون اساسي ،ضمن مقابله با
مظاهر فساد و تباهي ،از حدود الهي و فضائل اخالقي صيانت کند؛ مثالً در بند ث مادهي 11
قانون استخدام کشوري ،يکي از شرايط داوطلبان جهت استخدام در دستگاههاي دولتي «عدم
محکوميت به فساد عقيده» است .بنابراين ،چنانچه فردي با داشتن اينگونه عقايد ،تقاضاي
استخدام کند از استخدام وي خودداري خواهد شد .همچنين بند  91مادهي  0قانون رسيدگي
به تخلفات اداري ،عضويت در يکي از فرقههاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شدهاند،
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را در رديف تخلفات اداري به شمار آورده است.
بنابراين ،به نظر ميرسد بخش مورد بحث از اصل چهاردهم را اينگونه ميتوان تبيين کرد که
مسلمانان و دولت جمهوري اسالمي ايران ،موظفند حقوق بنيادين و ناظر به انسان بودن
غيرمسلماناني که ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدامي نميکنند ،را رعايت
کنند .البته با اين مقرره از قانون اساسي و نيز حکم همين اصل مبني بر لزوم رعايت اخالق
حسنه و عدل اسالمي در حق غيرمسلمانان به نظر ميرسد بتوان بيشتر حقهايي که در فصل
سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به آن اشاره شده است ،را در حق غير اهل کتاب نيز
مجري دانست .قدر متيقن اينکه تمام اصولي که در آن قانونگذار با سورهاي کلي اعم از سالبه
و موجبه حکمي را مقرر کرده ،شامل حال غير اهل کتاب نيز خواهد شد .با اين وصف ،قطعاً
ميتوان حقوق زير را که در فصل سوم قانون اساسي مقرر شده است ،جزء حقوق انساني
قلمداد نمود که حکومت موظف است اين امتيازات را براي تمام مردم از جمله غير اهل کتاب
مهيا سازد؛ حقوقي چون آموزش و پرورش رايگان ،منع تفتيش عقايد و هرگونه شکنجه و
اجبار به شهادت دادن يا سوگند خوردن ،حق برخورداري از اصل برائت ،برخورداري از تأمين
اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيکاري ،پيري ،ازکارافتادگي ،بيسرپرستي ،درراهماندگي ،حوادث
و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي ـ درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره،
آزادي شرکت در احزاب ،جمعيتها ،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا
اقليتهاي ديني و منع اجبار به شرکت در آنها ،داشتن مسکن متناسب با نياز ،منع بازداشت يا
مجازات خودسرانه و بدون حکم قانوني و خارج از روند دادگاه صالح ،منع هرگونه هتک
حرمت و حيثيت زنداني و فرد تبعيدي ،تفهيم اتهام کتبي به متهم ،دادخواهي عادالنه و حق
دسترسي و شکايت به دادگاههاي صالح ،حق انتخاب وکيل در دادگاهها ،حق برخورداري از
تابعيت ايراني و. ...
البته اين به آن معنا نيست که غير اهل کتاب از ساير امتيازات بيبهره خواهند بود؛ بلکه مراد
اين است که آنان از حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسي که براي همهي اتباع ايران در
نظر گرفته شده ،قطعاً برخوردارند و آن دسته از حقوق و امتيازاتي که در اين فصل با قيودي
چون «موازين اسالمي»« ،اسالم»« ،مصالح عمومي»« ،حقوق عمومي» و ...محدود شده است را
بايد با تطبيق خاص بر غير اهل کتاب مطالعه کرد و اگر در نظر گرفتن اين حقوق براي غير
اهل کتاب با موازين شرعي منافاتي نداشت ،آنان از اين دسته از حقوق نيز بهرهمند خواهند
بود .بديهي است که بررسي تکتک اين حقوق ،مجالي مستوفي را ميطلبد.
البته فصل سوم قانون اساسي به تمام حقها اشاره نکرده است و براي آنکه تکليف اين دسته از
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غيرمسلمانان در برخورداري يا عدم برخورداري از اين حقوق روشن شود بايد ناظر به موازين
شرعي و قواعد فقهياي چون نفي سبيل ،عدالت ،احسان ،وفاي به عهد ،حفظ اسالم و ...در
قوانين مختلف اين موارد روشن شوند؛ مثالً فقها بر مبناي قاعدهي نفي سبيل که يکي از
شاخصههاي تعيينکنندهي حدود روابط مسلمانان با افراد غيرمسلمان است ،حکم به عدم جواز
ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان ،عدم جواز واليت کافر بر محجور و صغير مسلمان ،عدم
جواز شفعه کافر بر مسلمان و فسخ ازدواج زن تازهمسلمان با مرد کافر کردهاند (کعبي،1925 ،
ج.)201 :2
با اين وصف ،ميتوان به ادعاي تعارض دو اصل سيزدهم و چهاردهم که توسط برخي
نويسندگان (ساالرزايي )98 :1928 ،ناظر به موضوع «حقوق انساني» مطرح شده است ،پاسخ
گفت .از نظر اينان تعارض دو اصل مذکور از آن جهت است که اصل  19صرفاً غيرمسلمانان
اهل کتاب را در احوال شخصيهي خود آزاد دانسته و در نتيجه غيرمسلمانان غير اهل کتاب را
از اين حق مسلم محروم کرده است .حال آنکه در اصل چهاردهم قانون اساسي دولت
جمهوري اسالمي و مسلمانان موظف شدهاند حقوق انساني تمامي غيرمسلمانان ـ اعم از اهل
کتاب و غير اهل کتاب ـ را رعايت کند .با توضيحات پيشگفته به نظر ميرسد قانونگذار
اساسي کشورمان عمل بر طبق آيين خود در احوال شخصيه را جزء حقوق انساني قلمداد
ننموده ،لذا غير اهل کتاب را برخوردار از اين حق نميداند .مفسدهي در نظر گرفتن چنين
حقي براي پيروان هر فرقه و آييني هم چندان پوشيده نيست؛ چراکه در برخي از آيينها
درباره ي احوال شخصيه ،احکامي وجود دارد که با اخالق و نظم عمومي کامالً منافات دارد و
حتي بعضاً نظامهاي عرفي و غيرديني نيز اين حد از آزادي را برنتافتهاند.

« .۲-۳-۲حق حیات»؛ مهمترین حق انسانی غیر اهل کتاب
حيات و حفظ نفوس ،به طور طبيعي بر ديگر حقوق انسانها تقدم دارد؛ زيرا بدون حيات،
ديگر حقوق ارزش يا کاربرد چنداني ندارد .حق زندگي و حيات ،مهمترين حقي است که در
مجموعهي حقوق بشر به آن توجه شده است و به همين جهت الزم است دربارهي نسبت غير
اهل کتاب با اين مصداق بسيار مهم از حقوق انساني بررسي کافي صورت گيرد .به خصوص
به اين دليل که برخي فقها قائل به چنين حقي براي غير اهل کتاب نيستند و طبعاً وقتي اين
دسته از غيرمسلمانان از اين حق محروم باشند ،از بسياري مصاديق حقوق انساني ديگر هم
متمتع نخواهند بود.
از ديدگاه اسالم ،برخالف برخي مکاتب غربي ،حق حيات يک حق مطلق نيست (مصباح
يزدي )111 :1909 ،و فقط تا وقتي که فرد ،مزاحم حيات ديني و اجتماعي مردم نباشد ،قانون
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بايد از حق حيات او دفاع و امنيت الزم را برايش فراهم کند .بر همين اساس ،خداي متعال در

قرآن کريم فرمود« :وَ الَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِالّ بِالحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُون؛ هيچ کس را که خدا (خون و جان) او را محترم داشته است ،نکشيد مگر به حق .اين
را خدا به شما توصيه ميکند ،باشد که بينديشيد» (انعام.)51 :
بدون شک از خالل مفاد اصل چهاردهم قانون اساسي ،ميتوان قائل شدن حق حيات را براي «آن
دسته از غيرمسلماناني که عليه اسالم و جمهوري اسالمي توطئه و اقدام نميکنند» برداشت کرد؛
اما پيش از آن بايد شقوق مختلفي را که در اصل مذکور درج شده ،بهدقت بررسي کنيم .اصل
چهاردهم قانون اساسي شامل دو بخش است؛ قسمت صدر اين اصل دربارهي آن دسته از
غيرمسلماناني است که ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام نکنند و قسمت ذيل
آن دربارهي غيرمسلماناني است که ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام کنند .با
دقت در آيهي هشتم سورهي ممتحنه که در اين اصل به آن اشاره شده است درمييابيم که آيهي
مذکور ،ناظر به غيرمسلمانان مورد اشاره در صدر اصل است و منطوق آن ارتباطي با غيرمسلمانان
توطئهگر عليه اسالم و جمهوري اسالمي ايران ندارد و قانونگذار بنا به حکم اين آيه ،مقرر داشته
که دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخالق حسنه
و قسط و عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند.
چون قسمت صدر اصل چهاردهم ،حکم مندرج در خود را مستخرج از آيهي هشتم سورهي
ممتحنه معرفي کرده ،الجرم بايد دايرهي شمول آن را در محدودهي غيرمسلماناني که مد نظر
پروردگار متعال در اين آيه بوده ،تفسير کرد .از سوي ديگر بايد توجه داشت حتي غيرمسلمانان
غير اهل کتاب هم در دستههاي مختلفي تقسيم ميشوند؛ اعم از کفار حربي ،کفار معاهد ،کفار
مستأمن و کفار مهادن .براي يافتن منظور قانونگذار قسمت صدر اصل چهاردهم از اينکه
منظورش کدام دسته از اين غيرمسلمان است ،بايد به تفسير آيهي  0سورهي ممتحنه مراجعه
کرد .البته بايد توجه داشت که در قسمت ذيل اصل چهاردهم به دستهاي از غيرمسلمانان اشاره
شده که مشمول حکم آيهي هشتم از سورهي ممتحنه نيستند که در اين باره در ادامه بيشتر
توضيح داده خواهد شد.
خداي متعال در اين آيه و آيهي بعدي سورهي ممتحنه ،از نيکي کردن نسبت به آن دسته از
کفار که در راه دين با مسلمانان پيکار نکردند و آنان را از خانه و ديارشان بيرون نراندند نهى
نمىکند و مسلمانان را تنها از دوستى و رابطه با کافراني نهى مىکند که در امر دين با آنان
پيکار کردند و از خانههايشان بيرون راندند يا به بيرون راندنشان کمک کردند .خداي متعال
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اگرچه اعتقادات غيرمسلماناني را که بر ضد جامعهي اسالمي توطئه نميکنند ،مبغوض دانسته
است اما مسلمانان را نهي نميکند که با آنان زندگي مسالمتآميز داشته باشند و با آنان به نيکي
و عدالت رفتار کنند؛ چون خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد ،هرچند اين عدالت نسبت به
کافران باشد (جوادي آملي.)191 :1921 ،
بنابراين حکم قسمت صدر اين اصل شامل تمام غيرمسلماناني است که با مسلمانان و حکومت
اسالمي سر جنگ ندارند؛ لذا قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي اين دسته از
غيرمسلمانان (اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب) حقوقي را در نظر گرفته و دولت و
شهروندان مسلمان را مکلف به رعايت اين حقوق کرده است .پرواضح است که متمتع شدن از
اين حقوق زماني معنا مييابد که فرد غيرمسلمان صاحب حيات باشد .از اين مسئله ميتوان
اينگونه نتيجه گرفت که قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،عالوه بر آنکه خون آن دسته از
غيرمسلمانان غير اهل کتابي که سر جنگ با حکومت اسالمي ندارند را محترم شمرده ،برخالف
فتاواي برخي فقها (شيخ طوسي ،بيتا ،ج582 :2؛ نجفي ،1118 ،ج )291 :21مسلمانان را مختار
در به قتل آنان (در صورت اسالم نياوردنشان) نکرده و حقوقي براي آنان در نظر گرفته است.
مفاد حقوقي قسمت صدر اصل چهاردهم را ميتوان چنين بيان داشت که هرچند حکومت در
کشور ايران وفق اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل چهارم و اصل دوازدهم ،اسالمي و
مذهبي است ،اما با وجود اين ،در جمهوري اسالمي ايران هيچ دين و مذهبي ،شرط تمتع از
حقوق انساني نيست؛ لذا هر ايراني با هر نوع گرايش ديني و مذهبي از بسياري حقوق مندرج
در فصل سوم قانون اساسي ،تحت عنوان «حقوق ملت» بهرهمند خواهد بود (عميدزنجاني،
 .)01 :1901عالوه بر اين ،بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نيز در تاريخ دوم بهمن  1912در
پاسخ به استفتايي که توسط يکي از اعضاي شوراي عالي قضايي وقت انجام شد ،غيرمسلمانان
غير اهل کتاب را مانند اهل ذمه در پناه اسالم و «محقون الدم» دانست و مالشان را محترم
شمرد (امام خميني ،1905 ،ج.)981 :10
بنابراين کاربرد تعبير «افراد غيرمسلمان» در قانون اساسي و به رسميت شناخته نشدن فرق و
مذاهب غير اهل کتاب در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،بدان معني است که اين فرق و
مذاهب غيررسمي از امتيازات قانوني اديان و مذاهب رسمي ،نميتوانند استفاده کنند (براي
نمونه حقوقي که در اصول دوازدهم ،سيزدهم 21 ،و  11صرفاً به مسلمانان غيرشيعه و
غيرمسلمانان اهل کتاب اعطا شده است) .از نظر قانون اساسي ،چنين مرامهايي دين تلقي
نميگردد؛ ولي اين به آن معنا نيست که اين دسته از غيرمسلمانان از تمام حقها و مهمتر از
همه ،از «حق حيات» نيز محروم باشند .به همين دليل قانونگذار جمهوري اسالمي ،غير اهل
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کتاب را به صورت مطلق ،مهدورالدم ندانسته و در مادهي  918قانون مجازات اسالمي حتي
براي قتل کفار غير اهل کتابي که معاهد يا مستأمن نيستند ،مجازات در نظر گرفته است.

 .۳حقوق غیرمسلمانانی که ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه
و اقدام کنند
اصل چهاردهم قانون اساسي ،پس از آنکه به حکم آيهي هشتم سورهي ممتحنه ،دولت
جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان را موظف ميکند که نسبت به افراد غيرمسلمان با اخالق
حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل و حقوق انساني آنان را رعايت کنند ،در ادامه (قسمت ذيل
اصل) قيدي به اين قاعده کلي وارد ميکند و آن را از اطالق خارج ميسازد .بنا بر اين قيد،
اصل «لزوم رعايت اخالق حسنه ،قسط و عدل اسالمي و نيز حقوق انساني» صرفاً دربارهي آن
دسته از غيرمسلماناني جاري خواهد بود که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و
اقدام نکنند.
با نگاهي دقيقتر به قسمت ذيل اصل چهاردهم به نظر ميرسد بتوان مدعي شد که اين بخش
از اصل مذکور به دقت تنظيم نشده و اشکاالتي بر آن وارد است؛ از جمله آنکه لزوم برخورد
توأم با قسط و عدل اسالمي با تمامي موجودات روي زمين ،تکليفي است که استثناپذير نيست
و مسلمانان حق ندارند با هيچ بشري (اعم از مسلمان و غيرمسلمان ،اهل کتاب و غير اهل
کتاب ،توطئهگران و غيرتوطئهگران) از مدار قسط و عدل اسالمي خارج شوند .البته هيچ
ترديدي نيست که قسط و عدل اسالمي دربارهي تمام اين اصناف ،يک حکم ثابت صادر
نميکند و به مقتضاي وضعيت حقوقي هر فرد ،نوعي از قسط و عدالت اسالمي تعريف
ميشود؛ مثالً قسط و عدل اسالمي اين طور حکم ميکند که با مسلمانان به گونهاي رفتار شود
و با غيرمسلمانان غير اهل کتاب به گونهاي ديگر و با غير اهل کتاب توطئهگر رفتاري متفاوت
بايد داشت .اين موضوع دربارهي مفهوم «حقوق انساني» نيز صادق است و هيچ فردي از جمله
غيرمسلماناني که حتي عليه اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران ،توطئه و اقدام ميکنند ،از
حقوق انساني خود محروم نخواهند بود .از نظر اسالم مجرمى که هزاران نفر را کشته و هزاران
جنايت کرده است که اگر بناى اعدام بخواهد باشد صد بار بايد اعدام شود ،در عين حال همو
هم حقوقى دارد و حق او نبايد ناديده گرفته شود (مطهري ،1902 ،ج.)110 :21
از آيهي مذکور در صدر اصل چهاردهم (آيهي  0سورهي ممتحنه) نيز اينطور استنباط
نمي شود که پروردگار متعال براي کساني که عليه اسالم و نظام اسالمي توطئه و اقدام ميکنند،
از سوي مسلمانان عدالتورزي و مراعات حقوق انساني آنان را جايز نشمرده باشد .آيهي
مذکور صرفاً در مقام بيان نحوه ي تعامل مسلمانان با آن دسته از غيرمسلماناني است که با
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مسلمانان به قتال برنخواستند و آنان را از شهر و ديارشان بيرون نراندند .از سوي ديگر در
آيات متعددي از قرآن کريم شاهد آن هستيم که پروردگار متعال به صورت مطلق به
عدالتورزي (فارغ از مذهب ،جنسيت ،قوم و نژاد و )...دستور داده

است1.

بنابراين اينکه افراد غيرمسلمان ،اگر بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام کنند،
ديگر مسلمانان و دولت جمهوري اسالمي موظف نيستند با آنان با قسط و عدل اسالمي رفتار
و حقوق انسانيشان را مراعات کنند ،منطقي نيست؛ اگرچه بدون شک همان قسط و عدل
اسالمي اقتضا دارد که با اين دسته از غيرمسلمانان ،رفتاري متفاوت با غيرمسلماناني که عليه
اسالم و نظام اسالمي توطئه و اقدام نميکنند ،اتخاذ شود و غيرمسلمانان توطئهگر از برخي
حقوق محروم شوند؛ چنانکه در تمام نظامهاي حکومتي دنيا توطئهگران و متجاوزان از بسياري
از حقوق محروم ميشوند.
ممکن است گفته شود مقصود از ذيل اصل چهاردهم ،آن است که مسلمانان و دولت جمهوري
اسالمي در صورت توطئه و اقدام غيرمسلمانان ديگر «موظف» به رعايت قسط و عدل اسالمي
و حقوق انساني آنان نيستند و اين «تکليف» تبديل به تخيير ميشود؛ اما مطابق با مطالبي که در
سطور پيشين ارائه شد ،باطل بودن چنين ادعايي روشن است؛ چراکه رعايت عدالت و حقوق
انساني از امور تخييري نيست و افراد و دولتها در هر صورتي ،مکلف به رعايت آنها هستند.
نکتهي ديگر اينکه همانطور که قبال توضيح داده شد ،در منابع ديني ،مطابق با احکام اوليهي
اسالم ،دستور قتال با آن دسته از مشرکيني که سر جنگ و ستيز با مسلمانان دارند و به طرق
مختلف به مسلمانان تعدي ميکنند يا مانع نشر اسالم هستند ،صادر شده است .حال سؤال اين
است که آيا کساني که در جمهوري اسالمي ايران عليه اسالم و نظام توطئه و اقدام ميکنند نيز
مشمول اين حکم هستند يا خير؟
در فرهنگ لغت «توطئه» به معناي «مقدمه چيدن براي وصول به امري» و «اقدام» هم به معناي
«دست به کار شدن» تعريف شده است (معين ،1959 ،ج 929 :1و  .)1111بنابراين معناي
توطئه و اقدام در اصل چهاردهم اين است که فرد غيرمسلمان عليه اسالم و جمهوري اسالمي
ايران به آمادهسازي مقدماتي بپردازد و سپس براي عملياتي شدن اين مقدمات ،دست به کار
شود و اقدامات عيني انجام دهد .به نظر ميرسد عبارات به کار رفته ذيل اين اصل بسيار کلي
است و شامل هر نوع اقدام کوچک و بزرگي عليه جمهوري اسالمي ميشود.
البته در جرائمي که مستلزم سلب حيات مجرم است و مقيد به قشر خاصي نشده ،طبعاً
غيرمسلمانان غير اهل کتاب نيز مستثنا نخواهند بود و مجازات آنان در اينگونه موارد (از جمله
در جرائمي چون ساب النبي ،محاربه ،افساد في االرض و بغي) نه به دليل غيرمسلمان بودن (و
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حربي شدن) آنان بلکه به سبب شدت آسيب و قبح اين جرايم است .اگر کسي به اين جرايم
محکوم شود ،صرف نظر از مسلمان يا غيرمسلمان بودنش مجازات خواهد شد .سؤال اينجاست
که اگر غير اهل کتاب ،مرتکب جرايمي شوند که مصداق مقابله با حاکميت اسالم و حکومت
اسالمي باشد و البته مجازات آن براي مسلمانان «سلب حيات» نباشد ،آيا آنان وفق ادله شرعي
ال از خالل آيات و روايات بيان شد ،حربي محسوب ميشوند و احترام از جانشان
که قب ً
برداشته خواهد شد يا آنکه آنان به همان مجازاتي محکوم ميشوند که محکمه حکومت
اسالمي در حق ساير اقشار جامعه روا ميدارد؛ براي مثال در فصل اول کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمي که اختصاص به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور دارد به جرايمي
نظير تبليغ عليه نظام 0،جاسوسي 2،تشکيل گروههاي برهمزنندهي امنيت

کشور18،

افشاي

اطالعات طبقهبندي شدهي نظام 11،همکاري با دول خارجي متخاصم 12،تهديد به
بمبگذاري 19،تحريک مردم به جنگ و کشتار 11اشاره شده است .البته مجازات هيچيک از اين
جرايم در شرايط عادي ،سلب حيات نيست ،اما سؤال اين است که آيا غير اهل کتاب نيز مانند
ساير اقشار جامعه به همين مجازات محکوم خواهند شد يا آنکه مشمول حکم آيات قرآن
کريم و روايات معصومين(ع) دربارهي «کفار حربي» خواهند بود .به نظر ميرسد غيرمسلمان
در صورت ارتکاب هر يک از عناوين مجرمانهي فوق ،تبديل به کافر حربي (حتي در
مضيقترين تعاريف از آن) خواهد شد؛ چراکه هيچيک از فقهاي اماميه در اين نکته ترديد
نکردهاند که غير اهل کتابي که عليه اسالم و نظام اسالمي توطئه ميکند ،کافر حربي است و اگر
اختالف نظري دربارهي تعريف کافر حربي ميان فقها ديده ميشود ،مربوط به ساير مصاديق
غيرمسلمانان غير اهل کتاب است .لذا در صورت ارتکاب جرايم فوق توسط غير اهل کتاب،
مسلمانان با اذن حاکم اسالمي قادر به ستيز با وي خواهند بود ،مگر اينکه آن فرد مسلمان شود
که در اين صورت به مجازاتي که براي مسلمانان در نظر گرفته شده ،محکوم خواهد شد .البته
در قانون مجازات اسالمي اين مجازات براي غيرمسلمانان ،پيشبيني نشده است و ميتوان با
مراجعه به مواد  228قانون مجازات اسالمي و اصل  111قانون اساسي ،کافر حربي را به
مجازات مذکور محکوم کرد15.
با اين حال ،امام خميني(ره) در سوم بهمن سال  ،1912در پاسخ به استفتاء يکي از اعضاي
شوراي عالي قضايي در اين باره نظر جديدي صادر فرمودند .اين فتوا از آن جهت که امام
خميني(ره) ولي فقيه بودند و رهبري نظام جمهوري اسالمي ايران را بر عهده داشتند و در اين
مورد مطابق با فتواي ايشان عمل شد ،اهميت بسيار زيادي دارد .عضو شوراي عالي قضايي به
نمايندگي از اين شورا از رهبر انقالب پرسيده بود« :آيا غيرمسلمانان که در مملکت ايران
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زندگى مىنمايند ،از اهل کتاب يا غير آنها اگر مرتکب جرمى بشوند که حد يا تعزير دارند،
مانند سرقت و زنا يا جاسوسى يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حکومت و همانند اينها آيا مانند
مسلمانان بايد مجازات شوند يا آنکه مجازات آنها در مانند جاسوسى به بعد احتياج به اشتراط
ترک دارد و يا آنکه چون با مثل جاسوسى حربى شوند به مانند کفارى که شرايط ذمه عمل
نکنند با آنان معامله گردد ،يعنى برگرداندن به مأمن و يا تخيير حاکم بين قتل يا فديه يا
استرقاق که حضرت عالى در مسئله هشت تحرير الوسيله ،ج  ،2ص  589در تخيير اشکال
فرموديد .از طرف شوراي عالى قضايى ـ ابوالفضل ميرمحمدى».
امام خميني(ره) در پاسخ ،فتواي ذيل را صادر فرمودند« :بسمه تعالى .کفار مزبور در پناه اسالم
هستند و احکام اسالم مانند مسلمانهاى ديگر درباره آنها جارى است و محقون الدّم بوده و
مالشان محترم است .روحاللَّه الموسوي» (امام خميني ،1905 ،ج.)981 :10
فتوايي که امام خميني(ره) دربارهي غيرمسلمانان متجاوز ـ اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب ـ
صادر فرمودند ،کماکان به قوت خود باقي است و توسط کارگزاران جمهوري اسالمي ايران
تبعيت ميشود و در محدوده ي سؤالي که از امام خميني(ره) شده ،هماکنون دربارهي
غيرمسلمانان غير اهل کتاب ،همان قوانيني اعمال ميشود که دربارهي ساير اقسام ملت اجرا
ميشود .در قوانين جمهوري اسالمي ايران نيز همين روند دنبال شده است و قانوني که با
فتواي مذکور مغايرت داشته باشد ،مشاهده نميشود .بنابراين در حال حاضر حتي اگر غير اهل
کتاب مرتکب جرايمي عليه امنيت ملي شوند و در جرگهي کفاري که سر ستيز با اسالم و
جامعهي اسالمي دارند ،قرار گيرند ،صرفاً به مجازاتي محکوم ميشوند که قانونگذار دربارهي
همهي مجرمين به تناسب جرمشان مقرر کرده است.

نتیجهگیری
در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،رسميت اديان ابراهيمي از جمله اسالم ،مسيحيت،
يهوديت و زرتشتيت پيشبيني و به مقتضاي آن حقوق متنوعي براي آنان در نظر گرفته شده
است .در مقابل ،ساير فرق و مذاهب به رسميت شناخته نشدهاند؛ لذا پيروان اين فرق و مذاهب
قادر نخواهند بود از امتيازات حقوقي پيروان اديان رسمي استفاده کنند؛ اما اين باعث نميشود
که اين افراد که با عنوان غير اهل کتاب شناخته ميشوند از حقوق انساني ،از جملهي
مهم ترينشان يعني حق حيات ،نيز محروم شوند؛ چرا که قسمت صدر اصل چهاردهم و آيهاي
که در اين اصل به آن اشاره شده ،حقوق انساني را براي اين افراد در نظر گرفته است ،مشروط
بر آنکه عليه مسلمانان و جمهوري اسالمي توطئه و اقدام نکنند .در اين اصل مسلمانان و دولت
جمهوري اسالمي ايران مکلف شدهاند تا در قبال غير اهل کتاب با «اخالق حسنه» و «قسط و
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عدل اسالمي» عمل کنند و «حقوق انساني» آنان را مراعات کنند؛ يعني رفتارشان با آنان به
گونهاي باشد که در چارچوب قواعد شرعي ،اکثريت اعضاي جامعه آن را الزم و عدم اجراي
آن را قبيح بدانند .همچنين نبايد به جان ،مال و آبروي غير اهل کتاب تعرض صورت گيرد و
اگر آنان مرتکب تخلف يا جرمي شدند با رعايت اصل تناسب جرم و مجازات حسب موازين
شرعي ،آنان را مجازات کنند.
از سوي ديگر آنان مانند مسلمانان از تمام مصاديق حقوق انساني که حقوقي فراملي و بشري
است ،بهرهمند خواهند بود؛ حقوقي چون آموزش و پرورش رايگان ،منع تفتيش عقايد ،هرگونه
شکنجه و اجبار به شهادت دادن يا سوگند خوردن ،برخورداري از اصل برائت ،برخورداري از
تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيکاري ،پيري ،ازکارافتادگي ،بيسرپرستي ،درراهماندگي،
حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي ـ درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و
غيره ،آزادي شرکت در احزاب ،جمعيتها ،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي
يا اقليتهاي ديني و منع اجبار به شرکت در آنها ،داشتن مسکن متناسب با نياز ،منع بازداشت
يا مجازات خودسرانه و بدون حکم قانوني و خارج از روند دادگاه صالح ،منع هرگونه هتک
حرمت و حيثيت زنداني و فرد تبعيدي ،تفهيم اتهام کتبي به متهم ،دادخواهي عادالنه و حق
دسترسي و شکايت به دادگاههاي صالح ،حق انتخاب وکيل در دادگاهها ،حق برخورداري از
تابعيت ايراني و. ...
دربارهي آن دسته از غير اهل کتابي که عليه اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام
ميکنند ،اگرچه بيشتر فقها به حرابت و لزوم قتال با آنان نظر دارند؛ اما مطابق با فتواي امام
خميني(ره) بايد احکام اسالم مانند مسلمانهاى ديگر دربارهي اين دسته از غيرمسلمانان جارى
شود .در قوانين جمهوري اسالمي ايران هم به همين منوال عمل شده است .البته رويکرد
قانونگذار اساسي کشورمان در قسمت ذيل اصل چهارده قابل انتقاد به نظر ميرسد؛ به اين دليل
که اين اصل ،برخورداري از قسط و عدل اسالمي و نيز حقوق انساني را صرفاً به غيرمسلماناني
که عليه اسالم و جمهوري اسالمي ايران ،توطئه و اقدام ميکنند ،محدود کرده است ،حال آنکه
مطابق با منطق اسالم ،تمام انسانها از حقوق انساني برخوردارند و هيچ انساني مستثنا از
برخورد توأم با قسط و عدل اسالمي نيست.
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 . 1از جمله در مواد  1و  229قانون آيين دادرسي مدني ،ماده ي  952قانون آيين دادرسي کيفري ،مواد
 215 ،218و  1225قانون مدني ،بند  2ماده ي  112قانون اجراي احکام مدني ،ماده ي  98قانون دفاتر
اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران ،بند «و » ماده ي  1قانون قانون ثبت اختراعات ،طرح هاي
صنعتي و عالئم تجاري ،بند  2ماد ه ي  91قانون داو ري تجاري بين المللي ،ماده ي  2آيين نامه اجرايي
قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس ،ماده ي  220مقررات احوال
شخصيه ي مسيحيان پروتستان ايران و. ...
 . 2از قبيل ماده ي  1قانون مدني فرانسه ،ماده ي  12قانون تعهدات سوييس و ماده ي  99قانو ن مدني
يونان.
 . 3اين مطلب به عنوان يک قاعده ،مورد قبول صاحب نظران است که در هر مورد که نيکوکاري و عدالت
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.)1928:105
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ل ِ ي َقو مَ ال نِّا سُ ب ِالق ِس طِ» واژه ي قسط با واژه ي ميزان و در آيه ي  2سوره ي الرحمن « وَ أ َقي مُوا ا لْ وَز ْنَ
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 . 6ا نِّا ک ُل َِّ شَ ى ْء خَ ل َق ْنا هُ ب ِ ق َد َر (قمر.)12 :
 . 7از جمله آيه ي  0سوره ي مائده ،آيه  2سوره ي حجرات ،آيه ي  28سوره ي نحل و آيه ي  22سوره ي
اعراف.
 . 8ماده ي  588قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
 . 9ماده ي  581قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
 . 10ماده ي  120قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
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 . 12ماده ي  580قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
 . 13ماده ي  511قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
 . 14ماده ي  512قانون مجازات اسالمي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).
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 .15پرواضح است که در اين صورت ،رفتار واحد کافر حربي داراي دو عنوان مجرمانه ي حدي (تصريح
قرآن به قتل حربي) و تعزيري (مواد مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي) خواهد بود
و از باب تعدد معنوي ،کافر حربي مطابق با ماده ي  191قانون مجازات اسالمي به مجازات اشد محکوم
خواهد شد.
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