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چکیـده

حسن احمدیان

*

حقوق اقلیتها از قدیم در جوامع گوناگون دارای اهمیت بوده و در ادوار مختلف تاریخی
با توجه به قدرت و جایگاه گروه اقلیت ،رفتارهای متفاوتی با ایشان صورت گرفته
است .این پژوهش ،با بررسی و مقایسه حقوق اقلیتها از دوران باستان تا عصر حاضر
با دوران حکومت حضرت علی(ع) ،قصد دارد که الگویی ویژه از حقوق اقلیتها در سیره
علوی را ترسیم کند.
واژههاي كليدي :اقلیت ،ادوار تاریخی ،حضرت علی(ع).

* دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم

تاريخ اسالم

مقدمه

بحث از حقوق اقليتها در مقايسه با اکثريت حاکم ،داراي اهميت ويژهاي است ،به ويژه
در عصر کنوني که برخي از کشورها و استعمارگران در چهره به ظاهر خيرخواهي ،داعی
حقوق بشر هستند و فرياد اجراي عدالت و حمايت از حقوق بشريت آنها گوش فلک را

کر ميکند .اقليتها گونههاي مختلفي دارند ،مانند اقليتهاي ديني ،نژادي ،زباني ،قومي و
غیره ،اما آنچه در اين نوشتار بیشتر مورد نظر ماست ،همان اقليت ديني (مذهبي) است ،هر

چند اقليتهاي غير مذهبي نيز در صورتي که حالت محاربه به خود نگرفته باشند ،همان
وضعيت اقليتهاي مذهبي را خواهند داشت.

نوشتار حاضر در دو بخش تنظيم و ارائه ميشود؛ بخش اول ،شامل بررسی حقوق

اقلیتها از دوران باستان تا عصر کنونی میشود و بخش دوم ،پيرامون حقوق اقليتها در
سيره علوي است.

تعريف اقليت

تعريفي که در ادامه ميآيد ،تعريف کاپوتوژي از اقليت است که مورد قبول همگان نيز

میباشد .اقليت عبارت است از :گروهي که در حاکميت شرکت نداشته و از نظر تعداد،

کمتر از بقيه جمعيت کشور باشند و اعضاي آن در عين حالي که تبعه آن کشور هستند،

ويژگيهاي متفاوت قومي ،مذهبي يا زباني با ساير جمعيت کشور دارند و داراي نوعي
وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ ،آداب و رسوم ،مذهب يا زبان خود

هستند (ترنبری ،1379 ،ص.)12

ت داراي چند شاخصه است :اول اينکه ،از نظر جمعيت کمتر
با توجه به این تعریف ،اقلي 

از بقيه جمعيت کشور هستند .دوم اينکه ،حاکميت در دست غير آنها است .سوم اینکه ،آنها

به لحاظ قومي ،مذهبي و يا زباني از ديگران متفاوت هستند و شاخصه آخر اينکه ،براي
حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خودشان نوعي وحدت دارند.
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زمينه تاريخي

با بررسی کتب میتوان ادعا نمود که مسئله اقلیتها از لحاظ تاریخی به دوران باستان

برمیگردد .نخستین اعالمیه حقوق بشر جهانی ،در زمان ایران باستان و در زمان حکومت

حقوق اقلیتها در سیره علوي
کوروش کبیر صادر شده است .کوروش در این منشور ،بردهداری را ممنوع اعالم کرده و به

باز گرداندن همۀ اسیران و بردگان به سرزمینهای خودشان دستور داده است.

در عصر حاکمیت داریوش نیز ما شاهد این هستیم که برای اقلیتها حقوق و مزایایی در

نظر گرفته شده بود .در این عصر ،یک قانون جامع ،مشهور به دادنامه داریوش وجود داشت.
سلسله مقررات آیین زرتشت بر همین دادنامه مبتنی بود .داریوش قانون اساسی کشور را

بر مبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی تدوین کرده بود و در نگارش
این قانون ،آداب و رسوم ،سنن و مقررات ملل مغلوب را تا جایی که به منزلت امپراطوری

هخامنشی لطمه و ضربه وارد نکند ،لحاظ کرده است.

در عصر هخامنشی ،حق پناهندگی افراد نیز مورد توجه قرار گرفته بود .ماجرای پناهندگی

تمیستو کل سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر ،نمونهای از اجرای اصل رعایت حق پناهندگی
در سرزمین یونان و رم باستان نیز مسئله اقلیتها وجود داشته است؛ ولی آنها برعکس

ایرانیان برای حقوق اقلیتها ارزشی قائل نبوده و حقوق آنها را مراعات نمیکردند .از
آنجا که حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است؛ بنابراین ،ارسطو بنیانگذار و نظریهپرداز

حقوق مردمان سرزمین یونان است .شهروندان یونان و و رم باستان ،افراد آزاد محسوب
میشدند و از حقوق و مزایای کامل برخوردار بودند؛ اما بیگانگان و بردگان این گونه
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اتباع کشورهای بیگانه است (سایت گوگل :طاهری).

نبودند .ارسطو برای توجیه بردهداری به طبیعت و نتیجه اعمال و رفتارها اشاره میکند

(سایت گوگل :مفتاح).

با مراجعه به تاريخ حقوق بينالملل ميتوان مثالهاي زيادي براي قرارداد به خاطر

گروههاي خاص پيدا کرد .از جمله آن موارد ،پيمان اوليهاي است که در سال  1660توسط
لهستان و اکتور کبير منعقد شد و طي آن پومرانيا و ليونيا در اختيار سوئد قرار گرفت
و به ساکنين اين سرزمينها تضمين داده شد که از آزاديهاي مذهبي بهرهمند میشوند
(عمید زنجانی ،1367 ،ص )24همچنين ما ميتوانيم در روابط بين مسلمانان و مسيحيان،

پيمانهايي را که براي اقليتي منعقد شده ،مالحظه نماییم ،مانند پيمان سنت لويس فرانسه

در 1250م که براي حمايت از مارونيهايي منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب ميشدند.
در اين پيمانهاي اوليه غالب ًا بر آزادي وجدان و آزادي انجام مراسم عبادي تأکيد ميشد

(ترنبری ،1379 ،ص.)17
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تاريخ اسالم
تا قبل از تشکيل دولتهاي ملي ،مهمترين شاخصه شناسايي بشر و گروههاي مختلف،

دين بود و وابستگي ديني بر ساير وابستگيها ،يعني قومي ،نژادي ،زباني و غیره برتري داشت.
پيروان دو دين بزرگ جهان اسالم و مسيحيت ،جزء اکثريت و پيروان اديان ديگر ،جزء اقليت

به شمار ميرفتند و ديگر گروههاي اقليتي ،مانند قومي ،زباني و غيره مورد توجه نبودند.

وضع اقليتها پيش از تشکيل دولتهاي ملي

سند نهايي کنگره وين در سال 1815م که پس از شکست ناپلئون تنظيم شد ،برابري حقوق

سياسي و مدني دارندگان کيشهاي مختلف مسيحي را به رسميت شناخت .در اين سند،
حقوق لهستانيها براي تأسيس نهادهايي که تأمينکنندۀ مليت آنان باشد ،به رسميت شناخته

شد .در واقع ،اين اولين سند بينالمللي بود که از اقليتهاي ملي و زباني سخن به ميان آورد

و حقوق ايشان را به رسميت شناخت (خوبرویپاک ،1380 ،ص.)28

در کنگره برلين 1878م ،پيماني براي به رسميت شناختن استقالل چهار منطقه مونتهنگرو،

بلغارستان ،روماني و صربستان منعقد شد که براي نخستين بار ،اصل کلي حمايت اقليتها،
احترام به آزادي مذهب و همچنين برابري حقوق مدني و سياسي انسانها به رسمیت

شناخته شد؛ بنابراين ،کشورهاي مسيحي شرکتکننده در کنفرانس برلين برابري اقليتها و
اکثريت را به رسميت شناخت و همان گونه که براي اکثريت ،آزادي مذهب و دين را قائل

بودند ،براي اقليت هم این آزادي را پذيرفتند (همان ،ص.)29

عصر نوين اروپا که با انقالبهاي فرانسه و آمريکا پديدار شد ،مسئله حمايت از

اقليتها را از جنبه مذهبي دور کرد و به جنبه ملي نزديک نمود .انقالب  1789فرانسه ،اصل
آزادي مذاهب و عبارت در مأل عام را منعقد کرد (عمید زنجانی ،1367 ،ص.)25

وضع اقليتها در پايان جنگ جهاني اول

با پايان يافتن جنگ جهاني اول ،کشورهاي فاتح بر این باور بودند که علت اصلي وقوع
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جنگ ،مسئله اقليتهاي قومي و ملي بوده است .بنابراین ،پس از جنگ ،حق ملتها در

گزينش دولت خويش و همين طور بحث مليتها و اقليتها را مطرح کردند .به دنبال
فروپاشی امپراطوريها در این جنگ ،کشورهاي جديدي تأسيس شدند و کنفرانس صلح
پاريس ،مرزهايي براي اين مناطق تعيين نمود که در اين مرزبنديها ،ادعاي حق ملتها براي

حقوق اقلیتها در سیره علوي
گزينش دولت خود مورد توجه قرار گرفت (خوبرویپاک ،1380 ،ص.)30

اولين کنوانسيوني که پس از جنگ جهاني اول به حمايت از حقوق اقليتها پرداخت،

کنوانسيون  1938بود که در آن بر ممنوعيت و مجازات نسلکشي تأکيد شد .اين کنوانسيون،

بخشي از حقوق جزايي بينالملل را تشکيل ميدهد و به برخي از حقوق رفاهي اقليتها
توجه دارد (ترنبری،1379 ،ص.)28

با مالحظه پيمان ورساي ،امتيازات خوبي را ميتوان به نفع اقليتها مشاهده کرد .در

موارد  86و  97اين پيمان ،حمايت از اقليتها گنجانده شده است ،کمیسيوني به نام کمیسيون
دولتهاي نوين ،پنج معاهده ويژه در مورد حقوق اقليتها در متن کنفرانس صلح ،تهيه و

تصويب کرد .بدين ترتيب ،اقليتهاي نژادي ،مذهبي و زباني از انواع حقوق و آزادیها

بهرهمند شدند که عبارت است از :حق انتخاب شهروندي ،حق حيات ،آزاديهاي فردي،
و تضمينهاي حقوقي و علمي ،آزادي به کارگيري زبان در روابط شخصي و تجاري و حق

آزادي مطبوعات؛ ا ّما به وضوح ميتوان مالحظه نمود که اينها در بیشتر موارد ،از حد نوشته
و کاغذ تجاوز نکرد و دارای ضمانت اجرايي نبود ،به طوري که حتي آلمان شکست خورده
در جنگ نيز خود را متعهد به اجراي آن نديد و همه آنها را در مورد اقليتهاي دانمارکي

و لهستاني مقيم آلمان ناديده گرفت (همان ،ص .)31تأييد اين گفته ما ،کالم مؤلف کتاب
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اجراي مراسم مذهبي ،برابري در برابر قانون ،برابري حقوق مدني و سياسي ،برابري رفتار

حقوق اقليتها است« :در دوران پس از جنگ جهاني اول ،کشورها آزاد بودند که مطابق

ميل خود با اقليتهايشان رفتار کنند و گواه اين مدعا ،انتقال اقليتها از جمله آلمانيها پس
از جنگ است» (عمید زنجانی ،1367 ،ص.)24

در فاصله دو جنگ جهاني ،يعني از پايان جنگ اول تا آغاز جنگ جهاني دوم ،دو موضوع

حفظ صلح جهاني و حفظ حقوق اقليتها با هم در تعارض قابل توجهی بودند و بیشتر

دولتها حفظ صلح جهاني را بر ديگري ترجيح ميدادند .به اين ترتيب بود که جنگ جهاني
دوم به بهانه حفظ حقوق اقليتهاي آلماني به وقوع پیوست (ترنبری ،1379 ،ص.)34

وضع اقليتها پس از جنگ جهاني

با انحالل جامعه ملل بعد از جنگ ،به نظر ميرسيد که زمان مناسبي فرا رسيده تا سازمان

ملل متحد تازه تأسيس ،بتواند کمبودها و کاستيهاي قبل را جبران نمايد .پس از تشکيل
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سازمان ملل متحد ،شوراي اقتصادي و اجتماعي آن ،کميسیون حقوق بشر را تشکيل داد و
از آن خواست تا اعالميهاي مبني بر حمايت از حقوق بشر و اقليتها تهيه و تدوين نمايد

که اين درخواست توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 1964م تصويب شد و در ماه ژوئن

همان سال ،کميسیون فرعي حقوق بشر مأمور حمايت از اقليتهاي نژادي ،ملي ،مذهبي و
زباني شد (خوبرویپاک ،1380 ،ص.)37

اگر چه در اجالسيه 1948م مجمع عمومي سازمان ملل که براي تصويب حقوق بشر

تشکيل شد ،بعد از بحث و مناظره ،در نهايت نامي از حقوق اقليتها برده نشد؛ ا ّما سازمان
ملل متحد در نوامبر سال 1963م اعالميه طرد اشکال گوناگون تبعيض نژادي را تصويب

کرد و دو سال بعد ،سازمان ملل ميثاق بينالملليِ به همان نام تهيه کرد که از چهارم ژانويه
1969م اعتبار قانوني يافت .اين عهدنامه براي همه افراد و گروهها اعم از افراد وابسته به

اقليت و اکثريت به رسميت شناخته شد (همان ،ص.)40

ا ّما نکتۀ قابل توجه این است که حمايت از اقليتها در دورههاي معاصر و همين طور

بعد از تصويب معاهدات یاد شده ،جنبه سياسي پيدا کرده و کشورهايي که خود را مدافع
اين گروهها نشان ميدهند ،بيشتر به خاطر آن است که براي آنها منافع سياسي ،اقتصادي و يا
اجتماعي را در برخواهد داشت .بنابراین ،جوامع کنوني در بحث حمايت از اقليتها در مقام
عمل ،قابل مقايسه با دوره حکومت اسالمي صدر اسالم (حکومت حضرت رسول(ص) و

حضرت امير(ع)) نيست.

حقوق اقليتها در سيره علوي

اسالم ،مکتبي انسانساز است که داراي برنامهاي کامل و منسجم براي به کمال رسيدن
بشريت است؛ برنامهاي که در صورت عمل به آن قطع ًا افراد به سر منزل مقصود خواهند
رسید .تبليغ اين دين کامل ،بر عهده آخرين سفير الهي گذاشته شد که براي همه به عنوان

الگو معرفي شده است .رفتار و کردار حضرت رسول(ص) بدونهيچ عيب و ايرادی بود؛
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چرا که قرآن ايشان را به دور از هوي و هوس معرفی کرده است .برخورد و رفتار حضرت با

همه افراد ،به ويژه گروههاي اقليت قابل توجه و تأمل است .جانشين ايشان هم همان مسير
را طي کرد و دين اسالم هم همان را سفارش ميکند .ما در اينجا میخواهیم نحوه و کيفيت

نگرش و عملکرد امام علي(ع) نسبت به اقليتها را بیان نماییم .البته منظور ما از اقليتها

حقوق اقلیتها در سیره علوي
گونه مذهبي آن است .گرچه اين نوشته در صدد بيان تمامي موارد و مصاديق نيست؛ ولي

در حد توان تعدادي از اين نمونهها را بيان ميکنيم تا نشانگر رفتار همراه با عواطف انساني
و پر از مهر و محبت امام اول ما باشد.

حقوق اقليتها

 .1عواطف انساني

قل فال ّ
«ال تحقرن لطف ًا تعاهدتم به و ان ّ
تعذرن بذمتک و ال تخنين بعهدک؛ هيچ نوع عواطف
و الطافي را که در بین تعهدات خود نسبت به اقليتها پذيرفتهاند ،اندک نشماريد ،هر چند
اين عواطف ناچيز باشد ،مهم است؛ هرگز ذمه خود را معذور نداريد و به تعهدات خويش

خيانت نورزيد» (نهجالبالغه ،نامه.)53

بر به کارگيري عواطف انساني نسبت به اقليتها تأکيد ميکند و خود ايشان در عمل هم اين
نکته را مراعات ميکردند .در نظر حضرت ،اموال و اعراض همه انسانها ،اعم از مسلمان
و غير مسلمان محترم است و از اين رو ،پس از آنکه خبر حمله سپاه معاويه به شهر انبار و
تعرض آنان به زنان مسلم و غير مسلم (اهل ذمه) را شنيد فرمود« :به من خبر رسيده که يکي

از آنان به خانه زن مسلمان و زن غير مسلماني که در پناه اسالم جان و مالش محفوظ بوده،

سال اول /شماره چهارم /پاييز 1388

همان طور که در اين فراز از نامه امام علي(ع) به مالک اشتر مالحظه ميشود ،حضرت

وارد شده و خلخال ،دستبند ،گردنبند و گوشوارههاي آنها را از تنشان بيرون آورده ،در حالي
که هيچ وسيلهاي براي دفاع جز گريه و التماس نداشتهاند .آنها بدون پرداخت کوچکترين

هزينهاي با غنيمت فراوان برگشتهاند .اگر به خاطر اين حادثه ،مسلماني از تأسف بميرد،

مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است» (به نقل از :حسینی.)1387 ،

 .2آزادي عقيده (گواهي به حقانيت)

التصديق بِ ُکتبه» (نهجالبالغه ،خطبه.)192
باع لِ ُر ُسله و
«ولکن اهلل سبحانه اراه اَن َي َ
ُ
کون اال ّت ُ

از اين کالم امام(ع) احترام به عقايد اقليتهاي ديني و گواهي به حقانيت کتابهاي

آسماني استفاده ميشود .امام علي(ع) با اين سخن ،نه تنها برای معتقدات و آيين پيروان

کتابهاي آسماني احترام قائل شده ،بلکه اين حق را براي آنان محفوظ شمرده که اهل کتاب

ميتوانند در چارچوب عقل و برهان در مورد عقايد مذهبي با مسلمين به گفتگو و بحث

129

تاريخ اسالم
بپردازند و به طور آزاد از معتقدات خويش دفاع کنند.

 .3آزادي بيان

بيان آزادانه عقايد و افکار توسط اقليتها در دوره صدر اسالم و به ويژه زمان حکومت
حضرت امير(ع) مکررا ً وجود داشته است ،حتي شخص يهودي به راحتي ميتواند به
حضور حاکم اسالم برسد و پاسخ خود را دريافت نمايد؛ شخص يهودي به حضرت گفت:
شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد که اختالف کرديد .حضرت فرمود :ما در آنچه از او

رسيده بود ،اختالف کرديم ،نه در خود ايشان (به نقل از :حسینی.)1387 ،

 .4تابعيت اکتسابي اقليتهاي ديني

«ال تنقضون عهدهم لمعتبه عاتب» (نهجالبالغه ،نامه.)74

در ديدگاه امام ،اقليتهاي ديني ،بيگانه و کساني نیستند که هيچ دخالتي در سرنوشت

و تعيين حقوق خويش نداشته باشند و همين طور مفهوم تابعيت در ديدگاه امام بر اساس

خون ،زبان و ساير عناصر مادي ديگر شکل نميگيرد؛ بلکه تابعيت يا تأسيس حقوقي مبتني
بر اختيار و مربوط به اراده و عقيده افراد است و هر فرد با قبول اسالم به تابعيت جامعه

اسالمي پذيرفته ميشود (عمید زنجانی ،بیتا).

 .5حق امنيت و مصونيت

يکي از وظايف حکومت اسالمي ،تأمين امنيت مردم و از جمله آنها اقليتها است که به هر

شکل ممکن در تحصيل اين مهم بايد تالش نمايد .يکي از راههای ایجاد امنيت اقليتهاي

ديني ،قرارداد مهادنه است که در اصطالح فقه اسالمي به معني صلح (متارکه جنگ) است؛

که به وسيله آن ميتوانند در جامعه اسالمي در امنيت کامل به زندگي خويش ادامه دهند.

حضرت در نامهاي که به مالک مينويسند ،بر بحث امنيت تأکيد ميکنند« :اي مالک! همانند
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گرگ نباش که خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت میشمرد» (نهجالبالغه ،نامه.)53

 .6برخورداري از عدالت اجتماعي

عدالت ،يکي از ارکان جامعه اسالمي است که در صورت اجراي آن بسياري از مشکالت به

حقوق اقلیتها در سیره علوي
وجود نخواهد آمد .حضرت در نامهاي به مالک مينويسد« :عدالت را به اهل ذمه اجرا کن،

به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير».

حضرت در رفتار و کردار هم خود را ملزم به اجراي عدالت ميدانست .امام اول شيعيان

درباره مرد مسلماني که با زن مسيحي زنا کرده بود ،دستور داد تا در مورد مرد حد اسالمي را

اجرا نمايند و زن را به اجراي احکام دين خويش واگذارند (حر عاملی ،1403 ،ج ،28ص.)152

همچنين فرمود« :اگريهودي و مجوسي از همديگر بکشند ،قصاص ميشوند و در صورتي که
عمدا ً کشته باشند ،هر کدام در برابر ديگري کشته ميشوند» (کلینی ،بیتا ،ج ،7ص.)309

 .7حقوق مالي و اقتصادي

اسالم به جز جزيه و آنچه در مقابل حمايتي که اسالم از اهل ذمه در مقابل دشمن ميکند،

و وضعيت فقيران ،بچهها ،زنان و بردگان را مورد توجه قرار داده است.

حضرت امير(ع) در زمان حکومتش ،پيرمرد ناتواني را در حال گدايي مشاهده کرد.

درباره اين شخص از اصحابش سؤال نمود ،جواب دادند که او نصراني است .حضرت به
عتاب فرمود :تا زماني که او جوان بود ،از او کار کشيديد ،حال که پير و عاجز شده ،از
کمک به او خودداري ميکنيد! سپس فرمود :از بيت المال به او روزي دهيد (حر عاملی،
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ماليات ديگري بر آنان واجب نکرده است .در همين اخذ جزيه هم به تفاوتها توجه نموده

 ،1403ج ،11ص.)49

 .8حقوق شخصي و مدني

اقليتها هم مانند بقيه افراد از حقوق مدني برخوردارند .حقوق مدني عبارت است از:
تکريم آنها ،دروغ نگفتن ،حيله و نيرنگ نکردن ،توکيل شدن ،جواز وقف اموال براي ساختن

معبد ،ممنوعيت ورود به خانه آنها بدون اجازه ،ضرورت پايبندي به تعهدات .ما ميتوانيم
در زندگي ائمه(ع) رعایت این حقوق را مشاهده نمایيم.

حضرت اميرالمؤمنین(ع) در مسافرت با يک مرد شامي همراه شد و با او بسيار با مهرباني

و عطوفت رفتار نمود .بعد از طي مسافتي در نقطهاي که بايد آن دو از همديگر جدا ميشدند،
حضرت مقداري از مسير را با مرد شامي رفت و او را بدرقه نمود .مرد غريبه با تعجب سؤال

کرد :چرا شما به سمت کوفه نميرويد و من را همراهي ميکنيد؟! حضرت فرمود :پيامبر ما
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براي دو نفر که با هم همراه و دوست هستند ،حقوقي را معين فرمود و از جمله آنها اينکه
بعد از جدا شدن مسير ،قدري ديگري را بدرقه نمايد .مرد (نصراني يا يهودي) بعد از مالحظه

اين رفتار زيبا و شناخت حاکم اسالمي ،مسلمان شد (کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)491

 .9تساوي در برابر قانون

امیرالمؤمنین در زماني که حاکم اسالمي در کوفه بودند ،زره خود را دست مرد يهودي ديد

و به او گفت :من مالک اين زره هستم ،ولي شخص يهودي نپذيرفت و کار به دادگاه و نزد
قاضي شريح کشيده شد .حضرت فرمود :اين زره براي من است؛ نه آن را فروختم و نه به

کسي بخشيدهام .قاضي از امام درخواست دو شاهد نمود .ایشان هم امام حسين(ع) و قنبر را
معرفي کرد .شريح گفت :شهادت فرزند و بنده مورد پذيرش نيست .در نهايت قاضي ،حاکم
اسالمي را محکوم کرد .يهودي با ديدن اين صحنه مسلمان شد وگفت :شما اميرالمؤمنين(ع)

هستيد و اين زره براي شماست؛ چون من آن را در جنگ صفين ،وقتي از شتر شما بر زمين

افتاد برداشتم و نزد خود نگه داشتم (مجلسی ،1404 ،ص.)56

 .10آزادي برگزاري مراسم و شعایر ديني

این اصل بر اساس قرارداد مشترک به اقليتهاي ديني اعطاء ميشود .آنها ميتوانند به
صورت فردي يا دسته جمعي در معابد يا اماکن مقدس خويش مراسمهای عبادي را انجام

دهند و کسي حق تعرض به آنها را ندارد .بديهي است در مورد برخي از شعایر ديني ،ممکن
است که محدوديتهایي بر طبق مواد قرارداد مشترک ذمه پيشبيني شود؛ ولي اصل آزادي

مراسم مذهبي يک حق غير قابل سلب براي اقليتهاي متعهد محفوظ خواهد بود .مراجعه
به سيره عملي پيشوايان مذهبي ،به خصوص دوران پنج ساله حکومت امام علي(ع) به خوبي

نمايانگر اين وضعيت است (عمید زنجانی ،1367 ،ص.)164
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مباحثي که درباره حقوق اقليتها در سيره امام علي(ع) بيان شد ،اگر چه به طور کامل نبود ،ولي
نمونههايي از آنها که در تحقيق آمد ،نشانگر اين نکته مهم و اساسي است که احکام اسالمي

که ائمه معصومين مجري آن هستند ،توجه خاص و ويژه نسبت به اقليتها دارد؛ به طوري

حقوق اقلیتها در سیره علوي
که آنها در صورت تمايل و عقد قرارداد میتوانند به راحتي و در امنيت کامل در سرزمينهاي

اسالمي به حيات خويش ادامه دهند و مجاز به انجام فعاليتهاي گوناگون هستند.

اهميت همين مقدار اندک بيان شده ،در مقايسه با شرايط کنوني و اسناد و مدارک

بينالمللي ،که در زمينه حقوق اقليتها به تصويب مجامع بينالمللي رسيده ،آشکار ميشود؛

به ويژه ،با توجه به اینکه که اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است .اميد است

که با ترسيم بهتر اين حقوق در کنار وظايف و تکاليف اقليتها ،الگوي خوبي از حکومت
علوي به عنوان بهترين نمونه براي جهانيان معرفي شود.

سال اول /شماره چهارم /پاييز 1388
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