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Under various principles of the [Iranian] Constitution, especially 

Article 12, the use of the word "minority" is only valid when used to 

describe non-Muslim religious groups. Article 13 only recognizes 

some religious minorities, and article 14 obliges the Islamic state and 

Muslims to respect the human rights of non-Muslims, without 

referring to a specific minority. Therefore, the Iranian legal system is 

faced with two categories of religious minorities, namely 

"recognized" and "unrecognized" minorities. Despite the legal 

recognition of rights in the Constitution, their implementation is 

ambiguous. Much of this ambiguity is due to the lack of a clear 

religious jurisprudential basis for the fundamental rights of these 

minorities. In this paper, using an analytical-descriptive method, it 

has been concluded that the use of “aman treaty” in Islamic 

jurisprudence can resolve many issues concerning religious 

minorities in Iran. After explaining the various Islamic 

jurisprudential institutions, including "dhimma”, “hudna”, and 

"aman", it will be concluded that the situation of religious minorities 

in the Islamic Republic, both recognized and unrecognized, 

conforms to the institution of "aman". 
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 های دینیسازی وضعیت حقوقی اقلیتحلیل مبنای فقهی اساسیت

 در نظام جمهوری اسالمی ایران

 3زادهعلیرضا محرابی | 2رضا بکشلو | 1پناهعلیرضا عالی

 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. .1

 اسالمی و حقوق، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران. دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة معارف .2

 . نویسندة مسئول؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة معاارف اساالمی و حقاوق، دانشاگاه اماام صاادق )ع(، تهاران، ایاران.        3
 ar.mehrabizadeh@isu.ac.irرایانامه: 

 چکیده قالهاطالعات م
 صرفاً «اقلیت» واژة از استفاده ،12 اصل خصوصبه اساسی قانون مختلف اصول به توجه با پژوهشی نوع مقاله:

 از برخای  ،13 اصال . اسات  قانونی وجاهت دارای غیرمسلمان دینی هایگروه خصوص در
 ولات د خااص،  اقلیتای  به اشاره بدون نیز 14 اصل و شناخته رسمیت به را دینی هایاقلیت

 ایا   باا . است کرده غیرمسلمانان «انسانی حقوق» رعایت به موظف را مسلمانان و اسالمی
 و «شاده شاناخته » عناوان  باا  دینای  هاای اقلیات  از دسته دو با ایران حقوقی نظام اوصاف

 قارار  ابهام از ایهاله در ها،اقلیت ای  تکالیف و حقوق از برخی. است مواجه «نشدهشناخته»
 ایا   حقاوق  سازیاساسی فقهی مبانی نبودن روش  سبببه ابهام ای  از ادیزی بخش. دارد
 حقاوقی  وضا   ساازی فقهی اساسی کیفیت تحلیل مبنای» از پرسش روازای . هاستاقلیت
 محاوری  سااال  «ایران مبتنای بار نهااد اماان     اسالمی جمهوری نظام در دینی هایاقلیت

 فقیهان نظرهای و آرا از استفاده ضم  در توصیفی-تحلیلی روش با که است حاضر پژوهش
 موضاوعی  بررسای  پژوهش ای . شود فراهم نواقص از برخی رف  زمینة شده تالش امامیه،

 مختلف هاینهاد تبیی  از پس نهایت در. دارد کار دستور در «فقه» علم منظر از را «حقوقی»
 دینی هایاقلیت وضعیت که شده بندیجم  چنی  ،«امان» و «هدنه» ،«ذمه» از اعم فقهی
 است. «امان» نهاد بر تطبیق قابل نشده،شناخته و شدهشناخته از اعم اسالمی، جمهوری در
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 مقدمه
هاای سیاسای مختلاف دارد و علاوم     مفهوم اقلیات و جایگااه آن در نظاام    ای بهدنیای امروز اهتمام ویژه

های مختلف قومی، گروه اند. با توجه به حضورمختلف از جهات گوناگون، متکفل بررسی ای  مفهوم شده
نژادی، دینی و مذهبی در ایران، ای  مفهوم اهمیت شایان توجهی برای نظام جمهوری اسالمی پیدا کرده 

هاای دینای وجاود قاانونی دارناد و      است. البته از لحاظ بار حقوقی در نظام جمهوری اسالمی، فقط اقلیت
شود، جنبة حقوقی و رسمی ندارد. موجه ستعمال میعنوان اقلیت نژادی، زبانی، قومی و غیره اگرچه عرفاً ا

 12سبب اعالم رسامیت دیا  اساالم در اصال     های دینی هم بهبرای گروه« اقلیت»بودن استعمال واژة 
 است. 1قانون اساسی

هاای  مقن  اساسی در نظام جمهوری اسالمی از همان بدو امر با امعان نظر به اهمیت موضوع اقلیات 
ها را تبیای   کلیات قواعد حاکم بر وضعیت حقوقی ای  اقلیت 14و  13صویب اصول دینی تالش کرده با ت

کند، لک  پس از گذشت بیش از چهار دهه از حیات ق.ا.، در مقام عمل برخی ابهامات جدی در خصاوص  
ها پدید آمده است. مرتف  کردن برخی از ای  ابهامات، از طریق قاانون عاادی ممکا     وضعیت ای  اقلیت

رسد، اما مقن  عادی تا به حال گام جدی و ماثری در ایا  خصاوص برنداشاته اسات. از نظار      مینظر به
حقاوق   2ساازی تری  علت بروز و استمرار ای  وضعیت، بی توجهی به مبانی فقهی اساسینگارندگان، مهم

هاای  اقلیات ق.ا.، ایرانیان غیرمسلمان به دو دسته  14و  13های دینی بوده است. با توجه به اصول اقلیت
 13شاوند. زرتشاتیان، کلیمیاان و مسایحیان در اصال      تقسیم می« نشدهشناخته»و « شدهشناخته»دینی 

صاورت  شناسایی شده و وضعیت حقوقی آنان تا حدودی روش  است، لک  سایر ایرانیان غیرمسالمان باه  
 ندان روش  نیست. ق.ا.، وض  حقوقی آنان، چ 14اند و با وجود حکم کلی اصل شناسایی نشده 3دوژوره

هاای اساالمی، زمیناة رفا      توصیفی و مبتنی بر آموزه-پژوهش حاضر، درصدد است با روش تحلیلی
سازی وض  کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی»برخی نواقص احتمالی را فراهم سازد. بنابرای ، پرسش از 

توان ساال اصلی ای  را می« نهای دینی در نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر نهاد اماحقوقی اقلیت
عشاری در عاداد   نوشتار دانست. توجه به ای  نکته ضروری است کاه ایرانیاانم مسالمانم غیرشایعه اثنای     

 گیرند و بررسی حقوق آنها از دستور ای  مقاله خارج است.های دینی قرار نمیاقلیت
ترتیاب  است. بدی « حقوقی»موضوعی « فقهی»چنانکه روش  شد هدف ای  پژوهش شناخت مبنای 

طبعاً روش بررسی از علم فقه متخذ خواهد بود. با وجود ای ، مقاله درصدد بررسی مناب  چهارگاناه فقهای   
شناسای حقاوقی و سا س    نیست. بلکه تالش بر ای  است که با مراجعه به آرای فقیهان امامیه و موضوع

                                                           
 زی  پس ق.ا. .1

2. Constitutionalization 

3. de juré 
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توان گفت اتخاذ هذا، میشود. علیتطبیق ای  دو محور، پاسخی مناسب برای پرسش اصلی پژوهش ارائه 
هاا،  ق.ا. و سایر اقلیات  13های دینی موضوع اصل های پیشی  در خصوص اقلیتای  رویکرد در پژوهش

هاای موجاود، باه بررسای حقاوقی مساائل در خصاوص        کمتر سابقه داشته است. چنانکه برخی پژوهش
ها در شریعت اسالم و تبیی  عقود گاه اقلیتو برخی دیگر هم در مقام تبیی  جای های دینی پرداختهاقلیت

( نسبت به ساایر  2-27: 1395اند. در ای  میان، یک اثر تحلیلی )کعبی، اسالمی مرتبط با آنها سخ  رانده
صاورت  مناب  قرابت بیشتری به موضوع ای  پژوهش دارد. لک  اوالً بررسی موضاوع در ایا  نوشاتار باه    

 های چشمگیری میان دو پژوهش وجود دارد.بررسی و نتایج، تفاوت اجمالی است و ثانیاً در ادله، روش
نظار  چنادان سااده باه   « اماان »های دینای مبتنای بار نهااد     در بادی امر تحلیل وضعیت حقوقی اقلیت

اگرچاه  دهد که نشان می« امان»های ای  پژوهش مبتنی بر بازشناسی ماهیت و خصائص رسید. بررسینمی
در تعریاف   صورت موقت و با درخواست غیرمسلمان قابل اعطاسات، ایا  اماور اوالً   به «امان» ،در عالم واق 

بسیار فراتر از تصورات « امان»رو ظرفیت نهاد ازای  شروط صحت امان نیستند. ءجز اند و ثانیاًامان اخذ نشده
سالمی های دینی در نظام جمهوری ارایج در خصوص ای  نهاد فقهی است. از طرفی شناخت موضوع اقلیت

تواند گام نوینی در ای  زمینه محسوب شود. تحلیال فتااوای اماام راحال     های فقهی میو عرضة آن بر یافته
 های دینی از دیگر وجوه نوآورانة پژوهش حاضر است.  )ره( و مقام معظم رهبری در خصوص اقلیت
با آناان، باا غا     اإلسالم و ماهیت رابطة حکومت اسالمی تبیی  وضعیت فقهی غیرمسلمانان در دار

نظر از وجود یا عدم دولت ملی، در راستای پاسخ به پرسش اصلی، امری ضاروری اسات. پاساخ باه ایا       
کناد.  تار مای  پرسش، نحوة برخورد حکومت اسالمی با پدیدة حضور غیرمسلمانان در قلمرو آن را، روشا  

، «ذماه »ی بر یکی از قراردادهاای  تواند مبتنحضور غیرمسلمانان در داراالسالم از نظر فقیهان امامیه، می
رو مقاله ذیل سه عنوان اصلی، در پی تطبیق وضعیت ایرانیان غیرمسالمان  باشد. ازای « امان»و « هدنه»

ها با قراردادهای مذکور است و در بناد چهاارم باه    ق.ا.، و سایر اقلیت 13های موضوع اصل اعم از اقلیت
 پردازد.( و مقام معظم رهبری اسالمی میتحلیل فتاوای صادره از سوی حضرت امام )ره

 

 تطبیق قرارداد ذمه بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان. 1
اگر جهاد ابتدایی به فتح منجر شود، اهل کتاب توسط حاکم اسالمی میان پذیرش اسالم و یا انعقاد قراردادی باا  

ه اجرای تمامی قاوانی  اساالمی و   شوند که در مقابل پذیرش شرایط ای  قرارداد از جملمخیر می« ذمه»عنوان 
اإلسالم پذیرفته شده و جان و متعلَقات آنان محترم خواهد بود )شایخ طوسای،   پرداخت جزیه، توطّ  آنان در دار

« ذمای »شاوند،  برخوردار می« األعمامان به معنی»(. به ای  افراد که براساس چنی  قراردادی از 37: 2، ج1387
 است:« ذمه»های اصلی عقد خصایص ذیل، ویژگیشود. گفته می« اهل ذمه»یا 
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 انعقاد ای  عقد الزاماً پس از وقوع حرب منجر به فتح است؛

 شود؛المسلمی  یا نایب او منعقد میای  عقد صرفاً از سوی امام

طرف ای  قرارداد، صرفاً اهل کتاب هستند. در خصوص مصادیق اهال کتااب میاان فقیهاان امامیاه      
ذلک یهودیان و نصرانیان مصادیق مسلم اهل کتاب و مجوس و صابئه از مصادیق م اختالف وجود دارد. 
 اختالفی آن هستند؛

 تعهد به پرداخت جزیه و التزام به اجرای احکام اسالمی شرط صحت عقد ذمه دانسته شده است.
ستند. چه، ق.ا.، ذمی یا اهل ذمه نی 13شک ایرانیان غیرمسلمان خارج از موضوع اصل با ای  اوصاف، بی

« ذماه »ها و دولت اسالمی فاقد اوصاف و شرایط مذکور است. اما تطبیق عقد رابطة میان ای  دسته از اقلیت
رسد، چراکه اگرچه حضور آنان در ایا  منطقاه   نظر میق.ا.، دشوارتر به 13های دینی موضوعم اصل بر اقلیت

ها اداماه داشاته اسات،    بوده و ای  وضعیت سال پس از پیروزی مسلمانان بر ساسانیان بر مبنای قرارداد ذمه
ای وجود ندارد و عمالً شرایط ذماه خارق و اماان    لک  در وض  کنونی بی  آنان و حاکم اسالمی قرارداد ذمه

توانند ذمی محسوب شوند، زیرا دریافات  ناشی از آن نیز منتفی شده است. بنابرای ، اهل کتاب ایرانی نیز نمی
کاه در جمهاوری اساالمی ایاران از     وجب قرارداد ذماه شارعاً الزامای اسات، درحاالی     جزیه از اهل ذمه به م

 شود و قرارداد ذمه نیز بی  آنان و دولت وجود ندارد.شده در ق.ا. جزیه اخذ نمیهای شناختهاقلیت
 

 تطبیق قرارداد هدنه بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان. 2
منظاور  المسلمی  و گروهی از غیرمسالمانان باه  میان امام قراردادی که پس از قیام حرب یا در آستانة آن،

شود، معاهده، مواعده، مهادنه یا هدناه ناام دارد )شایخ طوسای،     ترک جنگ برای مدتی محدود منعقد می
یا « مهادَن»المسلمی  قرارداد هدنه دارند، (. به غیرمسلمانی که عضو قومی باشد که با امام50: 2، ج1387

 دانست: « هدنه»های اصلی قرارداد توان ویژگیشود. خصایص ذیل را میاطالق می« معاهَد»
 الزمة انعقاد ای  قرارداد، قیام حرب یا خطر آن است؛

های اسالمی نیستند، بلکه غیرمسالمانان حاضار در   طرف ای  قرارداد غیرمسلمانان حاضر در سرزمی 
 دارالحرب موضوع ای  قراردادند؛

 المسلمی  یا نایب او جایز است؛از سوی امام انعقاد ای  قرارداد صرفاً

 ای  قرارداد الزاماً مقید به مدت است و مدت آن نیز، طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، محدود است. 

قابل تطبیق بر ایرانیان غیرمسلمان نیست و از ای  حیا  تفااوتی میاان    « هدنه»با ای  اوصاف، نهاد 
اناد و  اإلساالم باوده  و غیر آنها وجود ندارد. چه، اینان در داخل دارق.ا.  13های دینی موضوع اصل اقلیت

باه  « هدناه »هستند، نه خارج از آن و ترک مخاصمه با آنان معنای خاصی ندارد. ضم  اینکه مقید بودن 
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 های دینی است.زمان محدود و لزوم قیام حرب موانعی در مسیر انطباق ای  نهاد فقهی با وضعیت اقلیت
تب  برخای از فتااوای موجاود،    زم است به ای  موضوع اشاره شود که برخی اصحاب قلم بهدر اینجا ال

ها در بند پایانی ای  نوشتار مورد تدقیق اند که ای  برداشتهای مذکور داشتهبودن اقلیت« معاهَد»نظر بر 
 قرار خواهد گرفت.

 

 تطبیق قرارداد امان بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان. 3
و « ذماه »گفته و عدم قابلیت انطباق وضعیت ایرانیان غیرمسالمان بار دو نهااد    ه مطالب پیشبا عنایت ب

و غیر  13های دینی موضوع اصل اعم از اقلیت-های دینی التطبیق بر اقلیتتنها قرارداد محتمل« هدنه»
ضعیت مختلف ممک  است در دو و« امان»رسد. البته، باید در نظر داشت که نظر میبه« امان»نهاد  -آن

« امان حکمای »یا « امان ظاهری»و حالت دوم « امان واقعی»بروز کند: امان و شبهة امان که حالت اول 
 شود.ترتیب بررسی میشود. در ادامه مفهوم، تشکیل، آثار و انحالل امان بهنامیده می

 

 . مفهوم امان1. 3

ق، 1417شاده اسات )عراقای،    « وض »ی آن ای معنایی دارد که برابنابر نظر عالمان اصول فقه، هر واژه
« حقیقات لواوی  »ه شاد وضا  ( که به ای  معناای  10: 1387؛ سبحانی، 53: 1ق، ج1430؛ مظفر، 23: 1ج

نیز دارند و هر گاه در استعمال اهال   1«معنای اصطالحی»بر معنای لووی، ها، عالوهگویند. اما برخی واژه
اصوالً معنای اصطالحی آن مدنظر خواهاد باود. بناابرای  بایاد     ها استفاده شود، گونه واژهاصطالح، از ای 

 روش  شود.« امان»معنای لووی و اصطالحی 
 

 . معنای لغوی امان1. 1. 3

« برطرف شدن ترس»و « آرامش یافت »اخذ شده و به معنای « ن-م-أ»در لوت از ریشة ثالثی « امان»
توجه به اینکه یکای از طارق مرساوم    ( با 25ق: 1408؛ ابوجیب، 90ق: 1412آمده است )راغب اصفهانی، 

اناد  دانساته « خوف و خطار »شناخت معانی، تعریف آنها به اضدادشان است و اهل لوت امان را در مقابل 
توان گفت امان در لوت به معنای فقادان  ( می21: 13ق، ج1414منظور، ؛ اب 2071: 5، ج1376)جوهری، 

 خوف و خطر است.
 

                                                           
شود و اگر واض  اطالق می« حقیقت شرعیه». در علم اصول فقه، چنانچه معنی اصطالحی را شارع وض  کرده باشد، بر آن 1

 شود.نامیده می« قیقت متشرعهح»آن متشرعه باشند، 
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 ی امان. معنای اصطالح2. 1. 3

کار رفته اسات. اماان در   به« خاص»و گاه در معنای « عام»واژة امان در اصطالح فقیهان، گاه در معنای 
گیرد و به هر قرارداد تارک مخاصامه   برمیمعنای عام خود ذمه، هدنه و ذمام )امان به معنی خاص( را در 

اماان  »  معنای امان نوشته است: شود. شیخ طوسی )ره( در مبسوط در بیان ایبا غیرمسلمانان اطالق می
(. بناابرای ،  37: 2، ج1387)شایخ طوسای،   « شاود: هدناه و عقاد جزیاه [ذماه      به دو دسته تقسایم مای  

( در ای  معنا از امان 429: 6ق، ج1404از نظر برخی محققان )الزحیلی، « هدنه»و « امان»انگاری یکسان
 است، نه معنای عام آن. مدنظرامان  «معنای خاص»ریشه دارد. توجه شود که در ای  پژوهش، 

علت وضوح معنای امان، ضرورتی برای تعریف آن، به معنای خااص، احسااس   اغلب فقیهان، شاید به
« مساتممَ  »اناد و در نهایات باه تعریاف     نکرده و اهتمامی به تعریف فقهی و اصطالحی ای  واژه نداشته

اگرچه امانم فقهی در معنای اسام مصادری و مساببی     (. با ای  همه،232: 1381پژوه، )دانش 1اندپرداخته
در اذهان روشا   « امان، استیمان و تممی »خویش، از معنای لووی و عرفی واژه دور نیست و مفهوم واژة 

رو در آثار برخی فقیهان تعااریفی از  وجه نیست و ازای است، لک  تعریف معنای مصدری و سببی امان بی
توان دست یافت که در اداماه  . در مجموع به چهار تعریف در ای  زمینه میشودای  معنای امان یافت می

 شود:تبیی  و نقد و در نهایت تعریف برگزیده ارائه می
ترک کشتار با غیرمسلمانان »تعریف عالمه حلی)ره(: ایشان، در تذکره و منتهی عقد امان را عبارت از 

؛ عالماه حلای،   85: 9ق، ج1414)عالماه حلای،   داناد.  مای « در پاسخ به درخواست مهلت از سوی آناان 
 (.121: 14ق، ج1412

انشای سالمت جان و مال غیرمسلمان در »تعریف شهید ثانی )ره(: امان در نگاه شهید ثانی عبارت از 
 (.396: 2ق، ج1410است )شهید ثانی، « مقابل درخواست وی

ذماام یاا اماان قارار     »نویساد:  مای  اهلل سیدعبداالعلی سبزواری )ره(: ایشان نیز در مهذبتعریف آیت
آن، مممونیت حربی در مدت معی  به علت اقتضای مصلحت  خاصی بی  مسلمان و حربی است که نتیجه

 (131: 15ق، ج1413)سبزواری، « است.

امان قراری است که از ناحیاه مسالمانان در حاق    »اهلل: به عقیدة ایشان ایحفظهاهلل خامنهتعریف آیت

                                                           
؛ شایخ  239: 4، ج1387؛ شایخ طوسای،   42: 2، ج1387)شایخ طوسای،   «   ... هو م  دخل إلینا بمماان... فمما المستممَ. »1

الفصل األوّل فی األمان و فیه مطلبان: المطلب األوّل فی أرکانه و هی أربعه: ... الثانی: المعقود ( »5: 7، ج1387طوسی، 
 : فهاو  أما المستممَ( »502و 501: 1، ج1)عالمه حلی، « م  یجب جهاده م  حربی أو ذمّی خارق للذمّه... له، و هو کلّ

 ،کنناد به جمعیت و گروهى که از عقد اماان اساتفاده ماى   » (276: 6، جق1404)الزحیلی، « م  یدخل دار غیره بممان...
 (.220: 3ق، ج1421)عمید زنجانی، « شود  گفته مىمستممَ
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« حالات جنگای  »یاا  « جنگ بالفعل»غیرمسلمانان به جهت رف  خوف و خطر ناشی از  یک یا چند ت  از
 (6: 1396ای، )خامنه« شود.صادر می

رسند و به شرح آتی، ایراداتی نظر نمینقد و بررسی تعاریف چهارگانه: تعاریف مزبور خالی از اشکال به
 ها وارد است:بر آن

نظار  در تعریف، محل اشکال به« واست شخص غیرمسلماندرخ»اوالً، تعریف اول و دوم از حی  اخذ 
، گرچه شارط صاحت اماان    «درخواست غیرمسلمان»(؛ چه، 92: 21ق، ج1404رسند )صاحب جواهر، می

 1نیست و نباید در تعریف آن ذکر شود.« امان»باشد، داخل در ماهیت 

معناست، امان مفهوماً مقید باه وجاود   رسد اعطای امان بدون وجود جنگ بی  طرفی  بینظر میثانیاً، اگرچه به
کشتار یا جنگ قبلی نیست و برای پیشگیری و تممی  امنیت جانی و مالی در مقام توهم خطر نیز کااربرد دارد، چاه   

اخذ »، جهانگردان و تاجران. بنابرای ، تعریف اول و چهارم از حی  رانیسفرسد به شک و گمان؛ مانند اعطای امان به 
در مفهوم امان، محل اشکال است. البته ممک  است سبق جنگ یا « ل، جنگ بالفعل یا حالت جنگسبق کشتار بالفع

 حالت جنگی شرط صحت امان باشد که غیر از ممخوذیت آن در مفهوم است و بعداً به آن اشاره خواهد شد.

  شده است. ثالثاً، تعریف دوم از آن حی  که متعلَق امان را جان و مال دانسته است، محل اشکال واق
تواند جان، مال یا هر امر دیگری باشد که تممی  امنیت آن برای دارنده، واجد غار   چه، متعلَق امان می

عقالیی است. بنابرای ، متعلَق امان نه منحصر در جان و مال است و ناه مقیاد باه اجتمااع جاان و ماال       
 (.92: 21ق، ج1404)صاحب جواهر، 

 کند.ر است و مفهوم مصدری و سببی از امان را ارائه نمیرابعاً، تعریف سوم، تعریف به اث

اند و ای  تعبیر ظهور خامساً، تعریف سوم و چهارم از ای  حی  که یک طرف امان را مسلمانان دانسته
تواند حاکم اساالمی یاا آحااد    در آحاد مسلمی  دارد، محل اشکال است. چه، طبق رأی مشهور، مام  می

لیلی بر حصر امان به امان آحاد مسلمی  وجود ندارد، مگر اینکه گفته شاود ماراد از   رو دآنان باشد و ازای 
 مسلمان، اعم از امام و ممموم است.

رسد حقیقت امان، اعطای مصاونیت شارعی باه شاخص و متعلَقاات او در      نظر میتعریف برگزیده: به
ساالمت جاان و ماال ارتبااط      اإلسالم است و با ترک قتال، رف  خوف و خطر ناشی از جنگ یا تعهاد دار

ندارد. اگرچه امان با ترک قتال و رف  خوف و خطر ناشی از جنگ تالزم دارد. البته باید توجه کرد که اگار  
درخواسات  »مراد شهید ثانی از انشای سالمت همان سالمت شرعی باشاد، تعریاف وی، باا حاذف قیاد      

توان امان یاا  رو میی  تعریف است و ازای تردر آن، مناسب« اخذ جان و مال»در تعریف و « غیرمسلمان
 دانست.« تعهد سالمت شرعی شخص غیرمسلمان یا متعلَقات وی در داراإلسالم»ذمام را 

                                                           
 پرداخته خواهد شد. «امان یدر اعطا غیرمسلمان درخواستعدم اشتراط » سئلةمباح  به م ةادامدر  .1
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 . تشکیل امان2. 3

باودن و شارایط صاحت آن اسات.      ایقااع بررسی تشکیل امان مستلزم بررسی ماهیت آن از حی  عقد یا 
 شود.، شامل ماهیت امان و شروط صحت امان، ارائه میبنابرای ، مطالب ای  قسمت در دو بند فرعی

 

 . ماهیت امان1. 2. 3

مقصود از ماهیت امان، عقد یا ایقاع بودن آن است که از جهات متعاددی باا مسائلة ماورد بررسای ایا        
 شود:پژوهش مرتبط است. در ای  خصوص سه نظر در بی  فقیهان امامیه دیده می

 ؛است« عقد»طبق نظر مشهور امان 

 است؛« عدم رد»نظر دوم قائل بر ای  است که امان ایقاعی مشروط به 

 داند.صورت عقد یا ایقاع مینظر سوم نیز امان را قابل انعقاد به

 

 . نظریة عقد بودن امان1 .1. 2. 3

؛ عالماه  14: 2، ج1387برای امان در کالم فقیهان امری رایج است )شیخ طوسای،  « عقد»استعمال واژة 
(. از ظاهر 96: 21ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 428: 3ق، ج1414؛ محقق کرکی، 501: 1ق، ج1413حلی، 

هاایی نیاز   امان نظر دارند. اماره« عقد بودن»آید که مشهور فقیهان شیعه بر ای  متون فقهی چنی  برمی
از « ل امانقبو»کند، از جمله اینکه بسیاری از فقیهان به موضوع وجود دارد که ای  برداشت را تقویت می

و « ایجااب »اند. توضیح اینکه ارکان دوگاناة عقاد باودن یاک عمال حقاوقی       سوی غیرمسلمان پرداخته
رو وقتی در کالم فقیهان سخ  از شود. ازای محقق می« انشاء»که ایقاع به صرف است، درحالی« قبول»
 اند.دانستهمصادیق عقود می در امان به میان آمده است، ظاهراً آنها امان را یکی از« قبول غیرمسلمان»
 

 . نظریة ایقاع بودن امان2. 1. 2. 3

در خصوص اماان مساامحه در   « عقد»برخی دیگر از فقیهان نیز با تشریح ای  موضوع که استعمال واژة 
تعبیر و عقد در معنای لووی آن مدنظر بوده است، استظهار قول به عقدیت امان از کالم فقیهان را صحیح 

« قباول »اند که مراد فقیهان از شارطیت  و بیان کرده را ترجیح داده« ایقاع بودن امان»ول به ندانسته و ق
دهندة عقود نیست، بلکاه منظاور آنهاا    غیرمسلمان در تشکیل امان، قبول به معنای یکی از ارکان تشکیل

 (.15: 1396ای، )خامنه 1غیرمسلمان در تحقق امان بوده است« عدم رد»اشتراط 

                                                           
« سبب مسامحه در تعبیر بودهدر خصوص امان از سوی فقیهان به« عقد»استعمال واژة »برای دو مدعای مذکور که اوالً  .1

، ادلة مفصلی اقامه شده که «تحقق امان بوده است منظور فقیهان از قبول، اشتراط عدم رد غیرمسلمان در»و ثانیاً اینکه 
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 نظریة امکان عقد و ایقاع بودن امان. 3 .1. 2. 3

الوطااء،  شاود )کاشاف  الوطاء عقیده دارد که اگرچه امان عقد است، گاه به ایقاعات ملحق میمرحوم کاشف
( بنابرای ، از نظر وی امان به دو صورت عقد و ایقاع قابل انشاست. برخی در اساتدالل  342: 4ق، ج1422

اند )ماسسة صورت ایقاع دانستهاهل مکه را دلیل امکان انشای امان به بر ای  مدعا برخورد پیامبر )ص( با
 (.26: 17ق، ج1431اإلسالمی، المعارف الفقه دائره
 

 تحلیل نهایی. 4. 1. 2. 3

بندی نهایی ای  بح ، باید به یک نکته توجه داشت و آن انحصار و عدم انحصار اعماال حقاوقی   در جم 
توان گفت در میان حقوقدانان در مورد انحصار یاا  ایقاع است. در توضیح می یا تصرفات اعتباری در عقد و
ایا   نظرهای مختلفی وجود دارد و نظریاة مشاهور بار    « ایقاع»و « عقد»در  1عدم انحصار اعمال حقوقی

اساس استوار شده است که همة اعمال حقوقی در عقود و ایقاعات منحصرند و شق ساومی وجاود نادارد    
بر عقود و ایقاعات، شق ساومی  که برخی دیگر از حقوقدانان عالوه(، درحالی7: 1379دی، )موسوی بجنور

(. براسااس ایا    243: 1380؛ عبده بروجاردی،  46: 1، ج1390اند )جعفری لنگرودی، را نیز در نظر گرفته
از به اراده شوند. ایقاعات ساده صرفاً در مرحلة حدوث نینظر، ایقاعات به دو قسم ساده و مرکب تقسیم می

علتی حیات آنان به پایان برسد، بااقی  که بهگیرند و تا زمانیصورت کامل شکل میاز انشا، به دارند و پس
بر مرحلة حدوث، در مرحلة بقا نیاز نیازمناد ارادة دیگاری هساتند و     مانند؛ لک  ایقاعات مرکب، عالوهمی

اکبری بابوکانی و حکایم  ارادة اولیه، شده است )علی استمرار حیات آنها منوط به ابراز ارادة دیگری، غیر از
(. بنابرای ، اگر امان را یک ایقاع مشروط به عدم رد بدانیم، امان یک ایقاع مرکب 17-18، 1397جوادی، 

و از مصادیق شق ثال  خواهد بود. چه، طبق ای  نظریه، امان در مرحلة تشکیل متوقف بر انشای اماان از  
ایا ،   غیرمسلمان است. با وجاود « عدم رد»ت، ولی در مرحلة استمرار مشروط به سوی اعطاکنندة آن اس

تحلیل مذکور ماید عدم انحصار اعمال حقوقی در عقد و ایقاع نیست و فقط قسمی به اقسام ایقاع افزوده 
تر، ایقاع مرکب قسیم عقد نیست که مضر به انحصار باشد، بل قسامی از اقساام ایقااع    است. به بیان فنی

 ای ایقاع است.توان گفت امان از نظر مشهور عقد و از نظر عدهرو کماکان، میاست و ازای 
تعهاد ساالمت   »رسد. چنانکه گذشت، امان عبارت از نظر میبا وجود ای ، ماهیت ایقاعی امان اقوا به

قباول جازء   رو دلیلی بر اینکاه  است و ازای « اإلسالمشرعی شخص غیرمسلمان و یا متعلَقات وی در دار
دهندة آن بوده و در نتیجه امان عقد در نظر گرفته شود، وجود ندارد و لذاست کاه فقیهاان، قباول    تشکیل

                                                                                                                                                    
 .15: 1396ای، تبیی  آنها از حوصلة بح  خارج است. برای مطالعة بیشتر ر.ک: خامنه

 اند.استفاده کرده« تصرفات خارجی»در مقابل « تصرفات اعتباری»فقیهان برای واژة اعمال حقوقی از اصطالح  .1
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(. تنها اشکالی که ممکا   99: 21ق، ج1404اند )صاحب جواهر، پس از رد را مان  از تشکیل امان ندانسته
رد، ورود عماوم اختیاارات حااکم    نظر رسد، اصل فساد ایقاعات است که در ای  ماو است در ای  مجال به

نشادة عقالیای و   اسالمی در ادارة جامعه و ادلة خاص لفظی و لبّای اماان، از جملاه سایرة قطعای و ردع     
 اسالمی، بر اصل مذکور و مقطوعیت آن قال  هر گونه شبهه است.

او را رد  رضای مستممَ  یا عدمتوان میآیا  ،امان ایقاع بودنحال، پرسش ای  است که بر فر  قبول 
منفای اسات. زیارا،     پرساش رسد که پاسخ به ای  نظر می؟ بهامان دانستمان  صحت وی را رد یا  شرط

اثار   ترتاب  استصاحاب عادم  یا اصل فساد امان، رد در تمثیر  هنگام شک در اشتراط رضا یا عدمگرچه بها
موضوعی برای شک بااقی  و  اطالقات امان بر اصل مذکور وارد است ، اوالً،، لک کندرا اقتضا میاشتراط 
؛ تاوان اساتدالل کارد   نحو، بر نفی مانعیت رد نیز می همی  . بهدهدگذارد و نفی اشتراط را نتیجه مینمی
شارایط احتارام وی در    رگن، نفس انشای امان متضم  هیچ تعهدی برای مستممَ  نیست و فقاط بیاا  ثانیاً

بنابرای ، امان ایقااع  . وجهی ندارد نیز ط یا مانعیتاصل شک در اشترارو ازای اإلسالم است و دار ةمحدود
قبال از  توان گفت اماان  نمیباشد. پس، در صورت فقدان اجماع،  میان اینکه اجماعی در ساده است، مگر
 شود.میانفساخ آن موجب یا  کندامان کشف می یا رد مستمم  از بطالن اثر ندارد رضای مستمم 

م از محدودة امان تجاوز کند، حرمتای بارای وی نیسات و ایا  عادم      اإلسالآری، اگر مستممَ  در دار
حرمت، نه از باب انکشاف بطالن امان یا انفساخ آن، بل از باب خروج تخصصی موضوع از محدودة اماان  
است. بنابرای ، احتمال دارد منظور از قول به اشتراط عدم رد یا مانعیت رد نیز انتفای حرمات مساتممَ  در   

عدم رعایت مفاد امان از طرف وی، از باب سالبه به انتفای موضوع باشد که در ای  صورت، صورت اعالم 
 کند.شرط یا مان  اصطالحی صدق نمی

توان ایقاعی دانست که قبول یا عدم رد، شرط صحت آن نیست و رد نیز مان  نتیجه اینکه، امان را می
 رود.شمار نمیصحت آن به

 

 شروط صحت امان. 3. 2. 3

ای از مباح  شامل شاروط اماان،   دار است و محدودة گستردهدر خصوص شروط صحت امان دامنه بح 
هذا، بررسی همة ای  مباح  در رسالت ای  نوشاتار نیسات و طالاب    گیرد. م مامِّ  و مستممَ  را در برمی

. در ایا   (25: 17ق، ج1431االساالمی،   المعاارف دائرةتواند به مظان بح  رجوع کند )ر.ک: ماسسة می
رو فقاط  مجال، فقط به شروطی خواهیم پرداخت که در حل مسئلة اصلی نوشتار به ما کمک کند و ازایا  

بررسی اشتراط وجود جنگ بالفعل یا حالت جنگ، وجود مصالحت و عادم مفساده، توقیات و درخواسات      
 غیرمسلمان در صحت امان در چهار بند آتی در دستور کار خواهد بود.
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بح ، توجه به ای  نکته ضروری است که طبق نظر مشهور بی  متمخران، اماان هام از    پیش از ورود به
طرف حاکم اسالمی و هم از طرف آحاد مسلمی  قابل اعطا و دلیل آن استظهار از روایات باب است، اگرچاه  

(. 38: 17ق، ج1431اإلساالمی،  المعارف الفقاه اختیار آحاد برای اعطای امان عدداً محدود است )ماسسة دائرة
در مقابل ای  دیدگاه، دو دیدگاه مخالف نیز وجود دارد؛ دیدگاهی که اعطای امان از طرف آحاد را بادون اذن  

( و دیادگاه  257ق: 1403؛ ابوالصالح حلبی، 298ق: 1400داند )شیخ طوسی، یا اجازة حاکم اسالمی نافذ نمی
داناد  ای آشنایی با معارف اسالم را نامحدود مای دیگری که اختیار آحاد برای اعطای امان به غیرمسلمانان بر

اناد  (. در رد دیدگاه اخیر، به خارجیه باودن روایاات ماورد اساتناد تمساک جساته      377: 1ق، ج1410)خویی، 
نظار نگارنادگان، دیادگاه دوم باا ارتکاازات       (. باه 40: 17ق، ج1431اإلساالمی،  المعارف الفقه)ماسسة دائرة

تر و لذا اطالقات نیز بر وجود اذن یا اجازة حاکم اسالمی محمول اسات و حتای   عقالیی در باب امان سازگار
 استظهار اشتراط اذن یا اجازة حاکم اسالمی از بع  از روایات مذکور نیز بعید نیست.

 

 . وجود جنگ بالفعل یا حالت جنگ1. 3. 2. 3

اناد. لکا ،   امان اخاذ کارده  که گفته شد، برخی وجود جنگ بالفعل یا حالت جنگ را در مفهوم گونههمان
چنانکه گذشت، ای  دیدگاه پذیرفته نیست و امان مفهوماً مقید به مسبوقیت حرب نیسات. باا ایا  هماه،     

 ممک  است اشتراط مسبوقیت حرب در صحت امان ادعا شود که جای بررسی دارد.
آیاة اماان معاروف    که باه  – 1توان به اطالق ادله از جمله آیة ششم سورة توبهدر مقابل ای  ادعا می

و روایات باب تمسک و احتمال اشتراط وجود جنگ در صحت امان را دف  کرد. اما ای  ادعا قابال   -است
هاست و مرکوزیت ارتباط امان باا  خدشه است؛ چه، سیاق ورود آیة امان و روایات باب که مربوط به جنگ

ای جاز اشاتراط   ی ادله تلقی شود و چارهتواند مان  انعقاد اطالق براجنگ و کشتار در اذهان مخاطبان می
 وجود حرب در صحت امان از باب قدر متیق  باقی نماند.

توان گفت امان از احکام تمسیسی اسالم نبوده و نهاادی عقالیای اسات و از    در مقابل ای  خدشه می
. بناابرای   همی  رو به ادلة وارده در ای  خصوص نیز باید با نظر ارشاد به همی  تبانی عقالیای نگریسات  

قیام حرب یا خطر آن، مدخلیتی در صحت امان ندارد و عدم وجود قرار مفید تممی  امنیات بای  دو گاروه    
 (.33: 17ق، ج1431اإلسالمی، المعارف الفقهبرای صحت امان میان آنان کافی است )ماسسة دائرة

 

 وجود مصلحت و انتفای مفسده در اعطای امان .2. 3. 2. 3

صورت مستقل ن رداخته و وی اولی  شخصی است که از عالمه حلی، کسی به ای  شرط بهظاهراً پیش از 

                                                           
 .یسْمَ َ کلَامَ اللّهِ اسْتَجَارَک فَمَجمرْهُ حَتَّى کی َالْمُشْرم إمنْ أَحَدٌ مِ َ وَ .1
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اشتراط مصلحت و عدم مفسده در صحت امان سخ  گفته و برای وجود مصالحت اساتمالت غیرمسالم،    
سازی برای کساب اطالعاات از جبهاة دشام ، و     استراحت س اه، ترتیب امور س اه، قلت سربازان و زمینه

(. بناابرای ،  502: 3ق، ج1413سده جاسوس نبودن مستممَ  را مثال زده است )عالمه حلی، برای عدم مف
از نظر عالمه، صرف وجود مصلحت برای امان کافی نیست و انتفای مفسده نیاز الزم اسات. در توضایح    
باید گفته شود که مصلحت و مفسده، در اصطالح عرفی و فقهی، دو صفت وجودی هستند و ناه نقای    

ای نادارد )محقاق   رو انتفای مفسده با وجود مصلحت مالزمهشوند. ازای که ضد هم محسوب می یکدیگر
اناد )شاهید اول،   (. فقیهان دیگری، پس از عالمه نیز قائل به چنی  نظری بوده429: 3ق، ج1414کرکی، 
، ق1404؛ صاحب جواهر، 397: 2ق، ج1410؛ شهید ثانی، 429: 3ق، ج1414؛ محقق کرکی، 82ق: 1410

(. تنها اشکال مطرح در ای  خصوص، منافات ای  شرط با اطالق ادلة امان است کاه در پاساخ   100: 21ج
تاوان گفات   بر تمسک به مرکوزیت اشتراط در اذهان که ماان  از انعقااد اطاالق اسات، مای     بدان، عالوه

هام و اساسای   مستفاد از جمی  احکام باب جهاد ای  است که تشری  ای  احکام، همگی، برای مصاالح م »
مسلمی  است و تمامی احکام جزئی و کالن باب جهاد که امان جزئی از آن است، باید متضم  ناوعی از  

(. بنابرای ، در اشتراط وجود مصلحت و انتفای مفسده 54: 1396ای، )خامنه« مصلحت برای مسلمی  باشد
 در صحت امان نباید تردید روا داشت.

 

 توقیت .3. 3. 2. 3

اشتراط توقیت »عاتی که در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر باید بررسی شود، یکی از موضو
است. در ای  خصوص، دو مسئله قابل بررسی است: مسئلة اول اینکاه آیاا اماان الزامااً     « در صحت امان

پی دارد و در تحلیال حقاوق اقلیات    است یا خیر؟ هر گونه پاسخ به ای  پرسش آثار متفاوتی در« موقت»
های دینی ماثر است. مسئلة دوم ای  است که بر فر  لزوم توقیت امان، سعة ای  مدت چقدر است و به 

شاود، باا   توان به غیرمسلمانان امان داد، چقدر است؟ در ادامه تاالش مای  که میدیگر حداکثر زمانیبیان 
 تبیی  مختصر اقوال موجود، نظر برگزیده ارائه شود.

ر فقیهان متعر  لزوم تحدید مدت نشده و ظاهراً به عدم توقیت امان نظار  در مورد مسئلة اول، بیشت
داشته و برخی نیز بر الزامی نبودن تعیی  مدت در امان، ولو به قیاد وجاود حاجات و اقتضاای مصالحت،      

؛ 122: 14ق، ج1412اند )عالمه حلای،  تصریح کرده و آن را در صورت اطالق از قید زمان صحیح دانسته
(. دلیل ای  امر نیز اطالق ادلاه اسات   103: 21ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 86: 9ق، ج1414عالمه حلی، 

اإلسااالمی، المعااارف الفقااه؛ ماسسااه دائاارة89: 1396ای، ؛ خامنااه103: 21ق، ج1404)صاااحب جااواهر، 
 (.41: 17ق، ج1431
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ل مسالم در  صورت ارساا با ای  همه، از زمان شیخ طوسی تا عالمه حلی، محدودیت امان به مدت، به
ادریاس،  ؛ ابا  51: 2، ج1387؛ شیخ طوسی، 42: 2، ج1387کالم برخی فقیهان آمده است )شیخ طوسی، 

(. شیخ طوسی، در جهاد مبسوط، سه بار به ایا  مطلاب   235ق: 1405سعید حلی، ؛ اب 474: 1ق، ج1410
ود حربای باه   پرداخته و حسب ظاهر، هر بار نتیجة جدیدی گرفته است. وی قاعدة کلای در خصاوص ور  

اإلسالم بدون اذن امام جایز نیست و ورود بدون اذن ورود حربی به دار»کند: اإلسالم را چنی  بیان میدار
امام، در صورت وجود مصلحتی از قبیل تسلیمم نامه و بست  قرارداد هدنه و مانند آن، جایز اسات. ... پاس   

ه [استیذان مذکور ، به موجب قرارداد هدنه یاا اماان   اإلسالم  استیذان نماید، چنانچاگر برای ورود [به دار
شود و اگر [استیذان  برای تجاارت یاا واردات   دار، برای رساندن نامه باشد، عِوضی از او دریافت نمیمدت

کاالهایی باشد که مورد نیاز مسلمانان نیست، عدم دریافت عِو  جایز نیست ... خواه [مدت ورود  ده روز 
(. اما او نظر دیگری در خصوصااقامت مساتممَ  در   48: 2، ج1387)شیخ طوسی، « بیشترتر یا باشد یا کم

عنوان فرستاده یا مستممَ  وارد شهر اساالمی شاود،   اگر حربی بخواهد به»اإلسالم دارد و معتقد است: دار
مدت معلاومی   چنانچه [ورود  برای رف  نیازهایی مانند واردات مواد غذایی یا تجارت یا تسلیمم نامه بوده و

روز وارد شاود و اگار بخواهاد     روز تاا ده  روز و سه روز و دو تواند به مدت یکنیز تقاضا نکرده باشد، می
خواهاد قارارداد هدناه    مدت [بیشتر ی اقامت کند، حکم آن همانند جایی است که امام، در حال قوت، می

بیشتر، مجاز اسات و در امکاان آن [)اعطاای     منعقد نماید و چنانکه قبالً گفتیم، [ای  امر  تا چهار ماه، نه
(. اماا،  51: 2، ج1387)شیخ طوسی، « امان برای اقامت بیش از ده روز(  برای مسلمانان تردید وجود دارد.

مساتممَ  و  »نویساد:  در کمال شگفتی، وی، در بح  از جزایا، در همان کتاب، فتوای دیگری دارد و مای 
هستند و او کسی است که، ناه بارای مانادن و اقامات دائمای، بار ماا        معاهَد، هر دو، عبارت از یک معنا 

[مسلمانان  وارد شده و لذا اعطای اجازه اقامت در شهر اسالمی به چنی  شخصی به مدت یاک ساال [و   
دید بیشتر از آن ، بدون جزیه، بر امام جایز نیست، ولی اعطای اجازه برای کمتر از یک سال، حسب صالح

(. اگرچه مفاد ایا  عباارات   42: 2، ج1387)شیخ طوسی، « و  و بالعِو ، جایز استامام، به صورت مع
قابل جم  نیستند و تاکنون نیز تحلیلی از ای  تهافت و نحوة حل آن ارائه نشده اسات، مسالم اسات کاه     

عنه است؛ خواه مدت مذکور چهار ماه باشد یا یاک ساال.   اصل تقیید امان به مدت در ای  عبارات مفروغٌ
صل جم  عبارات مذکور ای  است که ورود حربی باه داراالساالم بارای انجاام اماور ضاروری، بادون        حا

استیذان از حاکم اسالمی، جایز و مدت اقامت در ای  نوع از ورود در نهایت ده روز است، ولی ورود بارای  
تلزم انعقاد قارارداد  سایر امور یا اقامت بیش از ده روز استیذان از حاکم اسالمی الزامی است و اذن هم مس
اإلسالم به مستممَ  هدنه یا ذمه با رعایت احکام آنهاست. اما، ای  فتوا با امکان اعطای اجازة اقامت در دار

رساد. باه هار    نظر نگارندگان نمیبه مدت کمتر از یک سال منافات دارد و فعالً، وجه جم  روشنی نیز به 
 کند.مدت را افاده میحال، مجموع ای  عبارات اصل تقیید امان به 
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عالمه حلی نیز در برخی آثار خود اعطای امان به غیرمسلمانان را، جز در صورت نیاز، باه یاک ساال    
ق، 1420؛ عالماه حلای،   88: 15ق، ج1412محدود دانسته و آن را شرط صحت قرار داده )عالماه حلای،   

: 9ق، ج1414عالماه حلای،   ؛ 98: 9ق، ج1414؛ عالمه حلای،  503: 1ق، ج1413؛ عالمه حلی، 210: 2ج
(. پاس از  432: 3ق، ج1414( و محقق کرکی بر ای  حکم ادعای اجماع کرده است )محقق کرکای،  322

صاورت سااال از اشاتراط توقیات در     شیخ طوسی، عالمه حلی شاید برای نخستی  بار، ای  مسئله را باه 
رسد که برای حال آن بایاد   می نظرصحت امان مطرح کرده است. البته، ظاهر عبارات وی نیز متهافت به

ای اندیشید. عالمه در خصوص ای  مسئله سه دیدگاه ارائه کرده است: جواز اعطای اماان باه مادت    چاره
بیش از یک سال در برابر عِو ، جواز اعطای امان به مدت بیش از یاک ساال در صاورت نیااز و جاواز      

ر کتاب منتهای، تحریار و در تاذکره،     صورت نامحدود در صورت اقتضای مصلحت. وی داعطای امان به
مستممَ  که در عرف فقیهان همان معاهَد »نویسد: هنگام بح  از شرایط اهل ذمه، در تبیی  نظر اول، می

تواند، به مدت کمتر شود که بدون [وجود قرارداد  ذمه دارای امان است. امام میاست، به کسی اطالق می
و  یا معو  امان دهد و اگر وی بخواهد بیش از یاک ساال   طور بالعِاز یک سال، چنی  شخصی را به

؛ عالماه  88: 15ق، ج1412)عالمه حلای،  « اإلسالم  اقامت کند، پرداخت عِو  بر او واجب است[در دار
(. همو در قواعاد و در تاذکره، هنگاام بحا  از     322: 9ق، ج1414؛ عالمه حلی، 210: 2ق، ج1420حلی، 

براز عقیده کرده است که عقد امان، جز در صورت نیاز، برای بیش از یاک  مدت امان، در تبیی  نظر دوم، ا
ایا  هماه، وی،    با (.98: 9ق، ج1414؛ عالمه حلی، 503: 1ق، ج1413شود )عالمه حلی، سال منعقد نمی

مادت  »نویساد:  هنگام بح  از اصل مشروعیت امان در کتاب تذکره، در مقام تبیی  نظر سوم، چنی  مای 
ن برای سفیران و مستممَ ، محدود به حدی نیست؛ بلکه، باا توجاه باه اقتضاای مصالحت،      زمان عقد اما

)عالمه حلای،  « تواند کوتاه یا بلند باشدصورت مطلق از زمان و مقید به آن صحیح است و مدت آن میبه
یاک  توان باه  رسد که همة آنها را مینظر میرغم تهافت ظاهری ای  عبارات، به(. علی86: 9ق، ج1414

توان گفات از  خصوص که عالمه در تذکره به هر سه فتوا اشاره کرده است. بنابرای ، میفتوا ارجاع داد، به
در صورت وجود نیاز، محدود به مدت نیست، مانند اعطای امان به سافیران. در غیار   « امان»نظر عالمه، 

یل تقیید امان غیرمعو  باه  ای  همه، دل ای  صورت، محدود به یک سال است، مگر در مقابل عِو . با
 سنه و وجوب عِو  در صورت امان بیش از یک سال، در صورت فقدان حاجت، معلوم نیست.

شاید مبنای تحدید مدت امان، در کالم ای  فقیهان، شهرت حکم به وجوب جهاد ابتدایی در هر سال 
( و بطالن 477: 1جق، 1413؛ عالمه حلی، 281: 1ق، ج1408؛ محقق حلی، 2: 2، ج1387)شیخ طوسی، 

: 1ق، ج1413؛ عالماه حلای،   50: 2، ج1387مهادنه بیش از چهار ماه یا یک سال باشاد )شایخ طوسای،    
(. 41: 17ق، ج1431اإلساالمی،  المعارف الفقاه اند )ماسسة دائرة(. برخی نیز به ای  مطلب اشاره کرده517

بطالن آن آشکار و اگر بارای پیشاگیری از   به هر حال، اگر ای  استدالل بر قیاس استوار باشد، بالدلیل و 
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لوو مهادنه و ذمه با تمسک به امان باشد، بالوجه است، زیرا مهادنه قرارداد ترک مخاصمه با غیرمسلمانان 
اإلسالم نیست و ذمه نیز قارارداد  اإلسالم است و اصوالً مستلزم اعطای امان به نامبردگان در دارخارج دار

ارالکفر برای تممی  امنیت مالی و جانی آنان در اراضی مفتوحه است و لاذا ایا    با اهل کتاب پس از فتح د
اإلسالم، باا غا    منظور تممی  امنیت جانی و مالی غیرمسلمانان در داردو، با امان به معنای اخص که به

 شود، تفاوت اساسی دارند.نظر از وجود و عدم حرب و فتح و عدم فتح، اعطا می
« موقات »رسد اماان الزامااً   نظر میا استناد به اطالق ادله و عدم مان  از اطالق، بهعنوان نتیجه و ببه

محقق « مطلق از مدت»تواند مطلق از مدت و یا مقید به آن تشکیل شود. چنانچه امان نیست و امان می
انساالخ  منعقد شاود، باا   « مقید به مدت»باقی است. اما اگر امان « اسباب زوال»شده باشد، امان تا بروز 

 مثابة شرط فاسخی ضمنی در امان گنجانده شده است. مدت، امان نیز منفسخ است و گویی ای  قید، به
عناوان  کاه باه  « حداکثر مدت ممک  برای اعطای امان به غیرمسالمانان »براساس ای  مبنا، بح  از 

 مسئلة دوم مطرح شده بود، سالبه به انتفای موضوع است.
 

 رمسلمانغی درخواست .4. 3. 2. 3

داخل در ماهیت امان نیسات،  « درخواست غیرمسلمان»تبیی  شد که « تعریف اصطالحی امان»ذیل عنوان 
آیا درخواست غیرمسلمان شرط صحت اماان  »رو نباید در تعریف امان قید شود. اما ساال ای  است که ازای 

یت امان نباشد، ولی با ایا   داخل در ماه« درخواست غیرمسلمان»توضیح اینکه ممک  است «. است یا خیر؟
حال یکی از احکام آن بوده و در تحقق امانم صحیح، شرط باشد، مانند اینکه مطابق فتاوای فقیهاان قرائات    

که معلومیت گونهشود، ولی شرط صحت آن است، همانداخل در ماهیت نماز نیست و در تعریف آن قید نمی
 مشهور شرط صحت آن است.عِوضی  داخل در ماهیت بی  نیست، ولی طبق رأی 
، مانناد  1اند با تمسک به اطالق برخای از ادلاة اماان   در خصوص مسئلة حاضر، برخی فقیهان کوشیده

اعطاای اماان مقیاد باه درخواسات      »اناد:  ، عدم اشاتراط را ثابات کنناد و گفتاه    2درّاجصحیحة جمیل ب 
تبر بودن درخواست غیرمسلمان در توان گفت ادله امان ظاهر در معغیرمسلمان نیست یا اینکه حداقل می

(. با ای  همه، تمساک باه   65: 1396ای، ؛ خامنه92: 21ق، ج1404)صاحب جواهر، « اعطای امان نیست
اطالق در جایی موجه است که مانعی مانند ادلة مقیده در بی  نباشد و در اینجا احتمال وجود مان  مطارح  

اعتبار درخواست در مشروعیت و نفوذ آن وجاود دارد.   است. چه، احتمال داللت مفهوم آیة شریف امان بر

                                                           
 .66: 15ق، ج1409ر.ک: حر عاملی، « ادله امان»برای مطالعة بیشتر در مورد  .1

)شایخ کلینای،   ...« اللَّاه یسْمَ َ کلَامَ تّى، فَهُوَ جَارٌ حَالْمُشْرمکی َأَحَدٍ مِ َ نَظَرَ إملى الْمُسْلِمِی َ وَ أَفْضَلِهممْوَ أَیمَا رَجُلٍ مِ ْ أَدْنَى»... .2
 (.415: 9، ج1387
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«. یسْمَ َ کلَامَ اللّهِ اسْتَجَارَک فَمَجمرْهُ حَتَّى الْمُشْرمکی َ إمنْ أَحَدٌ مِ َ وَ»فرماید: آیة ششم سورة مبارکة توبه می
ة شریفه مشروط به استجارة غیرمسلمان شده است و شرط مفهاوم  در ای  آی 1بنابرای ، چون وجوب اجاره

دارد، مشروعیت اجاره بدون استیجار ثابت نیست. سید خویی )ره( در نقد ای  استدالل معتقد است ظهاور  
توان به چنی  ظهاوری ملتازم شاد،    آیه در اشتراط با قط  نظر از ذیل آیة شریف است و با لحاظ آن نمی

نه بر ای  است که غر  از اجارة غیرمسلمان، سِماع کالم خداست و لاذا اگار احتماال    زیرا، ای  قید، قری
ق، 1410سِماع هم وجود داشته باشد، اجاره نافذ است، حتی اگر غیرمسلمان استیجار نکرده باشد )خاویی،  

 تر، حجیت مفهوم از باب ظهور است و با توجه به مالک وجوب اجااره کاه طباق   (. به بیان فنی376: 1ج
توان استجاره را قید حکم تلقی کرد. به دیگر سخ ، ظهور ذیل ت، نمیذیل آیة شریفه، سِماع کالم خداس

آیه در علیت سِماع کالم خدا برای وجوب اجاره، مان  انعقاد ظهور برای جملة شارطیه در مفهاوم اسات و    
توان استدالل کارد. بار ایا  مبناا،     نحو دیگری هم میتوان بدان تمسک کرد. در تمیید ای  نتیجه بهنمی

تاوان  رود و نمای شمار میجاره برای وجوب اجاره در آیه و برخی اخبار، قیدی اتفاقی یا غالبی بهوجود است
اند )سبزواری، آن را قید حکم تلقی کرد و از آن مفهوم گرفت. برخی فقیهان از ای  استدالل استقبال کرده

 (.133: 15ق، ج1413
در مشروعیت و نفوذ « رخواست غیرمسلماند»با عنایت به منتفی شدن مقیمد، برای اثبات شرط نبودن 

 توان از اطالق ادلة امان بهره برد.امان می
 

 . آثار امان3. 3

 شوند.ترتیب بررسی میامان دارای دو اثر اصلی است: وجوب وفای به امان و لزوم آن، که به
 

 وجوب وفای به امان .1. 3. 3

دنبال آن بود. لک ، برخی ی  ابواب فقه باید بهکلمات اصحاب در خصوص اثر امان، پراکنده است و در جم
الوفاست واجب« امان»با شرع اساساً « امان»اند که در صورت عدم موایرت مفاد فقیهان چنی  نظر داشته

(. با ای  همه، هنوز جای ایا  پرساش   503: 1ق، ج1413؛ عالمه حلی، 285: 1ق، ج1408)محقق حلی، 
کند یا نق  امان، صرفاً، حکم تکلیفی در پی دارد؟ به   حق ایجاد میباقی است که آیا امان برای مستممَ

 دیگر سخ ، آیا حرمت ناشی از امان یک حرمت وضعی است یا حرمت تکلیفی؟
در بی  فقیهان امامیه، عالمه حلی توضیحات بیشتری در ایا  بااره ارائاه داده اسات. وی در قواعاد      

مدت و غیره، در مقابل حربی که برای خود امان گرفته باشد، وفای به امان و شروط آن مانند »نویسد: می

                                                           
 است.« حمایت»بوده و معنای آن « أجَارَ یُجمیرُ»، مصدر باب إفعال از فعل «اجاره»واژة  .1

https://ar.wikifeqh.ir/الإشراك
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واجب است، مشروط بر اینکه متضم  خالف شرع نباشد و [در اثر امان ، نفس و مال او از قتل و اساارت  
شود ... و در صورت حفظ عهد [از طرف مستممَ  ، چنانچه مسلمانی او را بکشد، گناهکار است، مصون می

(. 503: 1ق، ج1413)عالمه حلی، « ته، اگر مسلمان مال او را تلف کند، ضام  استولی ضام  نیست. الب
براساس ای  فتوا، نق  امانم نفوس، فقط، حرمت تکلیفی در پی دارد، لکا  نقا  اماانم اماوال، موجاب      

کند، لک  در خصاوص  ضمان است. بنابرای ، وجود امان برای حربی در خصوص اموال وی ایجاد حق می
نظار  نی  نیست. ای  تفصیل، با توجه به اهمیت عقالیی جان نسبت به مال، قدری عجیاب باه  نفس او، چ

المقاصد در خصوص ای  فتوا ذکار کارده   تر از آن، تعلیلی است که محقق کرکی در جام رسد. عجیبمی
کاه خاود حربای هایچ     فرق [جان و مال  ای  است که مال، عِاو  دارد، درحاالی  »نویسد: است. وی می

وضوح محل اشاکال  (. ای  تعلیل به432: 3ق، ج1414)محقق کرکی، « ضی، اعم از دیه و کفاره نداردعِو
است؛ چه، پس از امان، عنوان حربی منتفی است و عِو  نداشت  جان حربی در خصوص جان مساتممَ ،  

 هیچ اقتضا و استلزامی ندارد.
تمامیت جسمانی( و ماال مساتممَ ، در   با ای  همه، فتوای عالمه با اینکه تعیی  تکلیف حرمت نفس )

که گفته شد، متعلَق امان به جان و ماال  گونهخصوص حرمت تمامیت معنوی وی ساکت است. چه، همان
تواند هر امری را که از حی  عقالیی احترام دارد، شاامل شاود. مقصاود از تمامیات     اختصاص ندارد و می

گردد انی در ارتکازات عقالیی است و به اموری برمیمعنوی، امور مربوط به مصالح غیرمادیم شخصیت انس
که نق  آن، با غ  نظر از داشت  یا نداشت  تبعات مالی یا جانی برای شخص، وه  اجتماعی یا ایاذای  

در فقاه  « عِار  »توان گفت دایرة معنایی تمامیت معنوی در حقاوق، باه   وی را در پی دارد. بنابرای ، می
و ضمانت اجرای آن، حتی برای مسلمانان  1  تمامیت معنوی بسیار استبسیار نزدیک است. مصادیق نق

علت ارتکاب فعل نیز، جز در بع  موارد، کامالً روش  نیست. دقت شود که حرمت فعل یا امکان تعزیر به
حرام، دلیلی بر حرمت تمامیت معنوی شخص نیست و ای  دو، فقط قبح اخالقی و اخروی فعال و وجاود   

کنند. البته، اگر تقاضای تعزیر، حق شخصی اجتماع یا برقراری نظم عمومی را افاده می هدف رف  منکر از
توان آن را دلیلی بار حرمات تمامیات معناوی اشاخاص      باشد که تمامیت معنوی او نق  شده است، می

ایام،  دانست. بنابرای ، تا به نظریة جامعی در خصوص تمامیت معنوی اشخاص از نظر فقه اسالمی نرسیده
 گفت  دربارة حرمت معنوی مستممَ  در اثر امان بسیار دشوار خواهد بود. سخ 

رسد. در نگااه بادوی،   نظر میگفته، بح  در خصوص اثر امان بسیار دشوار بهبا توجه به مطالب پیش
نظر برسد که امان صرفاً مفید وجوب حفظ متعلَق امان یاا حرمات اضارار باه آن اسات و      ممک  است به

                                                           
. قذف، سب و شتم، تهمت و بهتان، هجو، تمسخر، غیبت، تشبیب، سوء ظ ، تجسس، استطالع از عورات، خلف وعاده، غادر،   1

 روند.شمار مییانت، تدلیس، کذب و حتی غش، تطفیف و غب  نیز از مصادیق مهم نق  تمامیت معنوی بهنمیمه، خ
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ات مستممَ ، بر فر  ثبوت، دلیل خاصی غیر از امان دارد. چاه، اماان عقادی بارای تاممی       ضمان متعلق
اإلسالم است و عمومات وجوب وفاای باه عقاود چیازی بایش از      امنیت غیرمسلمان و متعلَقات او در دار

اه رخ داده رو اگر امنیت وی یا متعلَقات او نق  شود، صرفاً گنکند و ازای وجوب تممی  امنیت را افاده نمی
 تواند ناق  را تعزیر کند.است و حاکم می

توان گفت قرارداد، همیشه موجب اشتوال عهدة متعهد است و به موجب آن در مقابل ای  استدالل می
تواند ایفای تعهد و جبران نق  آن را از متعهد تقاضا کند، زیارا اگار جاز ایا  باود،      است که متعهدله می

 نق  عقد، صرفاً گناه و حسب صالحدید حاکم اسالمی قابل تعزیر بود. متعهدله حق تقاضا نداشت و
که گفته شد، اماان نازد برخای ایقااع     گونهبا ای  همه، ای  تلقی با دو اشکال مواجه است؛ اوالً همان

 رو دلیلی بر اینکه ایقاع افادة تعهد و اشتوال عهده کند،تواند به موجب ایقاع منعقد شود و ازای است یا می
وجود ندارد و غایت مفاد ادله، همان وجوب شرعی عمل به مقتضای امان است و الغیر؛ ثانیاً، تعهد ناشای  

رو ماامِّ  امنیات مساتممَ  را    از امان، بر فر  ثبوت، یک تعهد به وسیله است، نه تعهد به نتیجه. ازایا  
است کاه تاالش کاافی     تضمی  نکرده است که در صورت نق  مجبور به جبران باشد، بلکه تعهد کرده

برای ای  امر انجام دهد و لذا، خدشه بر سالمت مستممَ  و متعلَقات وی، اصوالً، مضمون نیست، مگار در  
کند و بر فار   صورت تقصیر مامِّ . حاصل آنکه، امان بیش از وجوب حفظ یا حرمت اضرار را افاده نمی

 تعهد مقید به تقصیر است.پذیرش افادة تعهد یا اشتوال عهده، تعهد ناشی از آن، یک 
که گفته شد، امان نهادی نه تمسیسی، که امضاایی  گونهتوان پذیرفت؛ چه، هماناما ای  سخ  را نمی

مثاباة یاک   است و غر  از آن، تحصیل مصونیت قانونی برای جان و متعلَقات مستممِ  در ار  امان، به
زیرا عقالی عاالم اعتمااد باه کسای را کاه       شود،حق، است و اگر جز ای  باشد، امان عقالیی محقق نمی
کنند، مگر اینکه شخص مذکور آنا داند، تقبیح میجان، مال و متعلَقات انسان را از نظر قانونی محترم نمی

شاود. بارای مثاال، چگوناه     را محترم قلمداد کند و فقط در ای  صورت است که امان عقالیی محقق می
بدون مصونیت شرعی جان و متعلَقات خود، برای شنیدن کالم خدا توان انتظار داشت که غیرمسلمان، می

اإلسالم شود؟ بنابرای ، اثر امان عقالیی، بییا اغرا  عقالیی دیگر، چون سفارت و واردات کاال، وارد دار
شک تحقق مصونیت شرعی برای جان و متعلَقات مستممَ  است، مگر اینکه شارع، حسب مبنای مشاهور  

اءات و ارتکازات عقالیی، از ای  امر ردع کرده باشد، که چنی  ردعی معلوم نیست. البته در مورد حجیت بن
باید توجه داشت که مقصود از تحصیل مصونیت برای جان شخص و متعلَقات وی از نظار عقاال، الزامااً،    

ق، مثابة حا تحصیل مصونیتی همسطح با مصونیت جان اتباع و متعلَقات آنان نیست و مطلق مصونیت، به
معنا که چنانچه مستممِ  بداند هر گونه لطمه به جان و متعلَقاات وی در ار  اماان   کند، بدی کفایت می

قابل پیگیری قانونی است، برای تحقق مصونیت عقالیی کافی است و فراتر از آن الزم نیسات. بار ایا     
چاارچوب مفااد اماان، باه    اساس، حداقل اثر امان، تعهد به حمایت شرعی از جان و متعلَقات مستممِ  در 
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مثابة یک حق است و حداقل اثر ای  حق، الحمایه بودن، بهصورت عینی )بدون قیدوشرط(، یا همان تحت
 امکان تقاضای جبران در صورت نق  امان است.

حال، ساال ای  است که آیا امان، در فقه امامیه، چنی  اثری دارد؟ به ای  پرسش بایاد در ساه مقاام    
 امان نسبت به تمامیت جسمی، تمامیت معنوی و اموال. پاسخ داد. اثر

که گفته شد، طبق نظر مشهور گونهبررسی اثر امان نسبت به تمامیت جسمانی ساده نیست؛ چه، همان
فقیهان امامیه به قتل رساندن شخصی که امان دارد، موجب ضمان نیست. در فر  پذیرش مطلاق ایا    

اد عقال را جلب نخواهد کرد. البته ممک  است پنداشته شود که ای  فتوا نظریه، انعقاد امان لوو بوده و اعتم
در فتوای مشهور بی  امامیه، بل فرق اسالمی، مبنی بر اشتراط تکافو در دی  در قصاص )صاحب جاواهر،  

، لک  ای  پندار صحیح نیست؛ چه، اوالً، نفی قصاص با نفی دیه مالزمه 1( ریشه دارد150: 42ق، ج1404
و ثانیاً، نفی دیه نیز، مستلزم نفی هر گونه استحقاق مستممَ  نیست، چراکه ممک  اسات باا وجاود     2ندارد

و حرمات وضاعی نفاس     3علیه دانستعدم قول به ثبوت قصاص و دیه بر جانی، تعزیر وی را حق مجنی
مثابة ممَ ، بهمستممَ  را نتیجه گرفت. بنابرای ، حداقل اقتضای امان، باید ثبوت تعزیر در جنایت علیه مست

ای  اساس، بررسی مجدد حکم جنایات علیاه   یک حق، باشد و اال از منظر عقال امان قابل اعتنا نیست. بر
سبب قتال مساتممَ    ویژه آنکه در میان فقیهان امامیه قول به قصاص مسلمان بهمستممَنی  الزم است، به

 4خورد.یات باب به چشم مییا توریم وی موافقانی دارد و مایداتی در ای  خصوص از روا
در خصوص اثر امان نسبت به تمامیت معنوی نیز، باید گفت که وجود حرمت وضعی تمامیت معناوی  

عنوان قاعده، مسلم نیست، چه رسد به غیرمسلمانان. اما در مسلمانان یا ثبوت حق بر عِر  برای آنان، به
ت، عدم حرمات وضاعی تمامیات معناوی     مواردی مانند قذف که حرمت معنوی مسلمان پذیرفته شده اس

                                                           
. اگرچه نظریة مشهور، عدم قصاص مسلم در برابر کافر است، لک  در باب قتل مسلمی که اعتیاد به قتل اهال ذماه دارد،   1

بودن قتل اخاتالف   ی  نظر، خود در باب قصاصی یا حدیاند. قائالن به اای به وجوب قتل فتوا دادهاختالف شده و عده
 (.151: 42ق، ج1404عقیده دارند )صاحب جواهر، 

. ظاهراً بی  فقیهان امامیه در خصوص عدم ثبوت دیه در قتل مستممَ  اختالفی وجود ندارد. ای  فقیهان در استدالل بر ای  فتوا به عادم  2
( که اشبه به مصادره اسات. برخای فقیهاان    259: 42ق، ج1422اند )خویی، ک کردهاحترام جان و هدر بودن خون غیرمسلمان تمس

ذمه به آنان سخ  گفته و به اصل، یعنای اصال برائات، اساتناد     نیز به برخی نصوص تمسک کرده و از اختصاص نصوص دیة اهل 
عنوان احتیاط وجوبی، باه ثباوت دیاه    ر، بهاهلل مکارم شیرازی از فقیهان معاص(. فقط آیت41: 43ق، ج1404اند )صاحب جواهر، کرده

 (.402: 3، ج1385برای ذمی، معاهَد و مستممَ  قائل شده و آن را با دیه مسلمان برابر دانسته است )مکارم شیرازی، 
م مخالفت با حاک»، «التعزیر لکل فعل محرم»توان استنباط کرد که تعزیر در ای  موارد از باب . از ظواهر کالم فقیهان نمی3

هذا، عبارت سید خویی، خالی از اشعار به احتمال اول نیست )خاویی،  است. م « ضمانت اجرای نق  حق»یا « اسالمی
 (.74: 42ق، ج1422

 .1382آبادی، ده. برای مطالعه در ای  خصوص ر.ک: حاجی4
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غیرمسلمان مشهور است و لذا مسلمان بودن مقذوف از شرایط ثبوت حد قذف دانسته شده است )صااحب  
ق، 1404که گفته شد، ثبوت تعزیر در ای  موارد )صاحب جاواهر،  گونه(. همان417: 41ق، ج1404جواهر، 

ان نیست، زیرا مبنای آن، عقوبت گناه قاذف ( به معنای حرمت وضعی تمامیت معنوی غیرمسلم418: 41ج
ای  اساس، عقد امان براسااس درک مشاهور، تمامیات     و برقراری نظم است، نه استیفای حق مقذوف. بر

هذا، شاید بتوان از ای  امر اغما  کارد و آن را مضار باه تحقاق     کند. م معنوی مستممَ  را صیانت نمی
در مسایر اساتنباط    1ینکه، الزم است به اقتضائات قاعادة الازام  امان عقالیی و لوویت آن ندانست. ضم  ا

احکام در خصوص تمامیت معنوی مستممنی  توجه شود، چراکه دور از ذه  نیسات کاه برخای مصاادیق     
نق  تمامیت معنوی در عرف جامعة مستممَ  نیز ضمانت اجرا نداشته باشد. تدقیق در ابعااد ایا  مسائله    

 نیازمند تممل و تعمق است.
 مثابة یک حق از آثار امان است.نانکه گفته شد، در خصوص حرمت وضعی اموال مستممَنی  چنی  حرمتی بهچ

نتیجه آنکه مصونیت نفس و متعلقات مستممَ  از آثار امان صحیح بوده و وفای به امان، الزاماً به معناای  
ی متعلقاات اماان باا ماان      نظر باید پذیرفت که مصونیت شرعشناسایی حقی شرعی برای مستممَ  است. به

 شرعی مواجه نیست، چراکه عقد امان در فر  عدم افادة مصونیت شرعی متعلقات امان، لوو خواهد بود.
 

 . لزوم امان2. 3. 3

گوناه بودن امان در دو مقام باید بح  کرد: امان عقدی و امان ایقاعی. هماان « جایز»یا « الزم»در مورد 
ادلة عام وجوب وفای »و « ادلة امان»فر ، با استناد به است و بر ای   شد، عقدیت امان مشهور که گفته
نیز ماید آن است، تردیادی در لازوم اماان نبایاد روا داشات.      « ادلة حرمت نیرنگ و فریب»که « به عقد
)عالماه حلای،    2انددانسته« جایز»و از سوی مستممَ  « الزم»هذا، فقیهان امان را از طرف اعطاکننده م 

(. ناگفتاه پیداسات کاه لازوم     18: 1396ای، ؛ خامنه432: 3ق، ج1414؛ محقق کرکی، 503: 1، جق1413
شده نیز دارد، مانند هبه تنها محذور ثبوتی ندارد که مصداق واق عقد از یک سو و جواز آن از دیگر سو، نه

ند. بنابرای ، باید ا«جایز»جانب متّهب و مرته   و از« الزم»سوی واهب و راه   رحم و ره  که ازبه ذی
طرف غیرمسلم، برخالف عمومات، چیست؟ ممک  است در ای  مسائله باه اجمااع     دید دلیل جواز عقد از

نظار  تمسک شود، لک  ثبوت اجماع تعبدی معلوم نیست و احتمال مدرکیت آن نیز وجود دارد. بنابرای ، به

                                                           
 .179: 3ق، ج1419برای مطالعه دربارة قاعدة الزام ر.ک: بجنوردی،  .1
یری جمهور الفقهاء، م  مالکیه و شافعیه  و»: کرده استمعاصر اهل سنت، ادعای اجماع در ای  مسئله  زحیلی، از محققان .2

و حنابله و شیعه اإلمامیه و زیدیه: أن األمان عقدً الزمٌ م  جانب المسلمی  ... و بالمقابل فقد إتفق الفقهاء جمیعاً علی أن 
 (.293ق: 1419)الزحیلی، « األمان عقدٌ جائزٌ م  جانب الکفّار
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آن، ای  است که امان صرفاً موجد یاک   رسد منظور از جواز در اینجا، جواز اصطالحی نیست و مراد ازمی
نظر کند. پیداست تواند از ای  حق صرفحق برای مستممَ  در صورت رعایت شرایط امان است و وی می

حاق نیسات، بلکاه    نظر کردن از حق ناشی از یک عقد، به معنای امکان فسخ عقد از سوی ذیکه صرف
از طرف مستممَ  ای  است که وی حق دارد باه شارایط   ماید لزوم آن است. بنابرای ، منظور از جواز امان 

توان او را به عمل باه مفااد اماان واداشات.     دلیل اقتضای مفاد عقد امان، نمیامان عمل کند یا نکند و به
اإلسالم محفوظ است و چنانچاه از شارایط اماان    حال، اگر وی به مفاد امان عمل کند، حرمت وی در دار

 تفی خواهد بود.تخطی کند، حرمت وی نیز من
تر خواهد بود؛ چه، لزوم امان برای مسلمانان مراتب، سهلاما اگر امان را ایقاع بدانیم، تحلیل مسئله، به

وَ إمنْ أَحَدٌ مِا َ الْمُشْارمکی َ اسْاتَجارَک    »از ادلة خاص امان از جمله آیة ششم سورة مبارکة توبه که فرمود: 
، مستفاد و بح  از لزوم و جواز امان از طرف مستممَ  نیز بالموضوع اسات.  «فَمَجمرْهُ حَتَّى یسْمَ َ کالمَ اهلل

 بر ای  اساس، اگر مستممَ  به مفاد امان عمل کند، محترم و اال فاقد حرمت خواهد بود.
 

 انحالل امان .4. 3

علت پیدایش مفسده یا فوت مصلحت، بازگشت مساتممَ  باه   فقیهان فسخ امان از طرف حاکم اسالمی به
اند عنوان اسباب انحالل امان برشمردهالحرب، مرگ مستممَ ، انقضای مدت امان و ارتکاب خیانت را بهارد

تاک ایا  ماوارد از حوصاله و     ( که بررسی تاک 44: 17ق، ج1431اإلسالمی، المعارف الفقه)ماسسة دائرة
 هدف ای  نوشتار خارج است.

 

 بندی بحث امان. جمع5. 3

وجود داشته باشاد، ماا باا وضاعیت     « قرار امان»صالح ان کافر حربی و شخص ذیچنانکه روش  شد اگر می
مواجهیم. شایان ذکر است که در فر  بطالن امان یا عدم آگاهی حربی به بطاالن آن و یاا   « امان واقعی»

سبب ایجاد شبهة امان و ناه  فر  توهم امان توسط حربی وی دارای همان وضعیت مستمم  است، لیک  به
(. پاس از انحاالل اماان باه     504: 1ق، ج1413؛ عالمه حلای،  284: 1ق، ج1408اقعی )محقق حلی، امان و

کند و از لحظة اطالع وی تا انقضاای مهلات   گفته نیز، وضعیت مستممَ  فوراً به حربی توییر نمیاسباب پیش
فارو  ایا     اإلسالم، وضعیت او کماکان وضاعیت مساتممَ  اسات. البتاه، در برخای     متعارَف برای ترک دار

(. بنابرای ، در 44: 17ق، ج1431اإلسالمی، المعارف الفقههایی وجود دارد )ر.ک: ماسسه دائرةمسئله، اختالف
اإلسالم، ماا باا اماان    موارد وجود شبهة امان یا پس از انحالل امان تا انقضای مهلت متعارَف برای ترک دار

 شوند.اإلسالم باشند، مستممَ  حکمی قلمداد میارحکمی مواجهیم و غیرمسلمانانی که به ای  جهات در د



 395     1402، بهار 1، شمارۀ 53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  پناهسازی... / علیرضا عالیتحلیل مبنای فقهی اساسی

 

حکم از امام صادق )ع( اسات )عالماه   عمده دلیل ای  قاعده در نظر فقیهان، فحوای روایت محمد ب 
اگاار گروهای شااهری را  »( کااه فرماود:  96: 21ق، ج1404؛ صاااحب جاواهر،  130: 14ق، ج1412حلای،  

ان بخواهند و آنان بگویند: نه، ولای اهال شاهر گماان     کنندگان اممحاصره کنند و مردم شهر از محاصره
)حار عااملی،   « اند و بر ای  اساس به پایش آناان آیناد، در اماان خواهناد باود      گفته« بله»کنند که اینها 

 (.68: 15ق، ج1409
 

 . وضعیت فقهی غیرمسلمانان ایرانی6. 3

یرمسالمان محارز اسات، چراکاه     با امعان نظر بر آنچه گذشت، انتفای امان واقعی در خصوص ایرانیاان غ 
ایشان و اعقاب و اخالف آنان، سالیان سال، در داراإلسالم سکونت داشته و اساساً اساتیمان آناان هنگاام    

سبب حضور آنان در سرزمی  اساالمی، وجاود شابهة    لک  به 1ورود به سرزمی  اسالمی، بالموضوع است.
 رسد. توضیح آنکه:نظر میامان برای آنان مسلم به

نظر پس از اتمام قرارداد ذمه یا هار دلیال دیگار     ق.ا.، به 13های دینی موضوع اصل خصوص اقلیتدر 
دال بر از بی  رفت  قرارداد، الزم بوده است که ایشان از موضوع مطلا  شاده و حااکم اساالمی نیاز احکاام       

 برخوردارند.« مان حکمیا»کرد. از آنجا که اتفاقی رخ نداده است، بالشک ایشان از انتقا  ذمه را اجرا می

ق.ا.، کمای دشاوارتر اسات. ایا  دساته از       13های دینی خارج از موضوع اصل تبیی  وضعیت اقلیت
 غیرمسلمانان، خود دو گروه هستند: 

اند، اما به دالیلی از سرزمی  اسالمی اخراج ایرانیانی که اسالف آنان بر دی  اسالم بوده و لک  مرتد شده
و باا لحااظ قواعاد در خصاوص تابعیات، ایرانای        2احفاد ای  گروه مسلمان متولد نشاده  اند. به هر نحونشده

 نظر نباید تردید داشت که حضور ای  گروه نیز مستند به امان حکمی است.رو بهاند. ازای محسوب شده

اناد. ایا    ایرانیانی که اسالف ایشان حربی بوده و به هر نحو در سرزمی  اسالمی داخل و ساک  شده
رو ایشاان  اند. ازای گروه نیز همچون گروه پیشی  حی  والدت مسلم نبوده و در عی  حال ایرانی هم بوده

 اند. نیز همانند ایرانیان اهل کتاب و گروه پیشی ، شبهة امان داشته
بایاد فراتار از    -نشاده شده و شناختههای شناختهاعم از اقلیت-با ای  همه، وضعیت غیرمسلمانان ایرانی 

                                                           
ایا    بنابرای ، ممک  است گفته شود حضور ای  ایرانیان در ایران نامشروع است و باید اخراج شوند یا استیمان نمایند. با» .1

همه، تردیدی نباید روا داشت که اگر چنی  استداللی صحیح هم باشد، مصونیت جان و متعلَقاات ایا  ایرانیاان منتفای     
، در صورت حصول شبهه امان برای غیرمسلمان، حکم امان در مورد وی جاری است و نیست. چه، طبق مطالب پیشی 

 (.202: 1399پناه و همکاران، )عالی« آیدشمار میوی در حکم مستممَ  به
 هنگام انعقاد نطفه، مسلمان بوده و پس از بلوغ، ابراز اسالم کرده باشد.. مسلمان کسی است که حداقل احد ابوی  او به2
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عنوان تبعة دولت اسالمی، تضمناً یا التزاماً، بر امان مان ظاهری در نظر گرفته شود، چراکه شناسایی ایشان بها
واقعی داللت دارد که مصونیت جان و متعلَقات آنان، ذیل قوانی  و مقررات کشور را اشعار کرده اسات. حتای   

منطبق بر امان واقعی است. چنانکه اعطاای   رسد ای  شناسایی یا اعطای تابعیت، به دالیل مختلفنظر میبه
مثابة ایقاعی است که حاکم اسالمی با لحاظ مصالحی، انشا کرده است. نیک روش  است که ایا   تابعیت، به
توان پذیرفت که غیرمسلمانی که برای تجارت، داللت داشته باشد. چگونه می« امان واقعی»تواند بر ایقاع می

ق، 1431اإلساالمی،  المعارف الفقاه کشور شده، مستممَ  واقعی باشد )ماسسه دائرةسفارت و امثال ذلک، وارد 
توان گفت، ایرانیان غیرمسلم، اعم از رو می(، لک  غیرمسلمانان ایرانی، در حکم مستممَ  باشند. ازای 46: 17ج

طبعاً درجة مصونیت جان  کتابی و غیرکتابی، با توجه به اختالف آرا، مستممَ  یا در حکم مستممَ  هستند. البته،
های دینی مستممَ  و متعلَقات آنان از نظر فقهی، با درجة مصونیت مسلمانان یکسان نیست، لک  ایا   اقلیت

 مندی آنان از حقوق انسانی نیست.امر، نافی اصل مصونیت و بهره

 

تحلیل فتاوای حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری در خصوص مبنای فقهی وضععیت  . 4

 های دینییتاقل
نظرهای  های دینی در نظام جمهوری اسالمی بدون توجه بهبح  در خصوص مبنای فقهی حضور اقلیت

عنوان فقیه حاکم، تام نخواهد بود. در ایا  خصاوص در مات  فتاوای     امام راحل و مقام معظم رهبری، به
هاای  م اسالم مانند مسلمانکفار مزبور در پناه اسالم هستند و احکا»چنی  آمده است:  1حضرت امام )ره(

)خمینای  « الموساوی  اللّاه روحت. بوده و مالشاان محتارم اسا    الدّمدیگر دربارة آنها جاری است و محقون
(. ای  فتوا که در پاسخ به یکی از اعضای شورای عاالی قضاایی صاادر شاده     304: 18، ج1389موسوی، 

، چنانکه در ایا   اندامان داشته ةنظر به شبه نیز حضرت امام )ره( رسدنظر میاست، درخور توجه است. به

                                                           
العاالی علای رسوس    دام ظلاه -العظمای االماام خمینای    اللّاه محضر مبارک آیات  سمه تعالیاب»  استفتا از امام راحل: مت .1

آیا غیرمسلمانان که در مملکت ایران د: شود ساال ذیل را جواب مرقوم فرماییو السالم، تقاضا می هالتحید بع، المسلمی 
مانناد سارقت و زناا یاا      ،که حاد یاا تعزیار دارناد     ،مرتکب جرمی بشوند اگر ،نمایند از اهل کتاب یا غیر آنهازندگی می

یا آنکه مجازات  ؟آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند .جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها
حربی شوند به مانند کفاری  و یا آنکه چون با مثل جاسوسی ؟آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ترک دارد

 قکه شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی برگرداندن به ممم  و یا تخییر حاکم بی  قتل یا فدیه یا اساترقا 
 از طرف شاورای  03/11/1362. در تخییر اشکال فرمودید 503، ص 2که حضرتعالی در مسئلة هشت تحریرالوسیله، ج 

 ی.میرمحمدعالی قضایی ا ابوالفضل 
های دیگر دربارة آنها جاری است و محقون کفار مزبور در پناه اسالم هستند و احکام اسالم مانند مسلمان سمه تعالیاب»

 (.304: 18، ج1389)خمینی موسوی، « الموسوی اللّهروحت. بوده و مالشان محترم اس الدّم
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در  تصاریح شاده اسات.   حق  دم و حرمت ماال آناان   به  و شدهحربی بودن از نامبردگان نفی  صرفاً فتوا،
 . البته بایاد توجاه داشات   آنها را کشت یا استرقاق کردتوان نمیعلت نق  قوانی  در داراالسالم به هنتیج

 .تعزیر باشد صرفاً ،آن مجازاتندارد و ممک  است  آنها قصاص قاتلبا  یتالزم ،حق  دم نامبردگان
در »ها که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده ، تصریح شده است ای  اقلیت 1همچنی  در فتوایی

، 1300هستند. ای  فتوا در آرای فقهی حضرت امام )ره( نیز سابقه دارد. )خمینای موساوی،   « حکم معاهَد
تحلیل ای  فتوا باید توجه داشت که واژة معاهَاد در کاالم فقیهاان، در چهاار معناای       (. در مقام779: 2ج

هاای مختلاف از ایا     منظور تبیی  مقصود ای  فتوا الزم است به برداشات متفاوت استعمال شده است. به
 مفهوم اشاره شود:

اسات  « مستمم » و« مهادَن»و « ذمی»معنای عام آن است که اعم از « معاهَد»برداشت اول از واژة 
شاود )عمیاد زنجاانی،    یا عهدی داشته باشد، شاامل مای   و هر غیرمسلمانی را که با دولت اسالمی رابطه

... »(. چنانکه در فرمایش امیرمامنان ای  معنا ماورد اشااره قارار گرفتاه اسات:      282-283: 3ق، ج1421
: 9، ج1387)شایخ کلینای،   ...«  بَلَوَنی اَنَّ الرَّجُلَ مِنهُم کان یَدخُلُ عَلَی المَراَةم المُسلِمَةم وَ االُخرَی المُعاهدَة

(. ای  معنا از معاهده که به معنای لووی ای  واژه بسیار نزدیاک اسات و عباارت از هار توافاق و یاا       362
 م اسالمی با غیرمسلمانان است.تعهدی از سوی حاک

است که براساس نظر مشهور فقیهان امامیه از « موادعه»یا « مهادنه»در معنای دوم همان « معاهَد»
جمله مقام معظم رهبری مختص به قرارداد دولت اسالمی باا غیرمسالمانان خاارج از داراالساالم اسات      

هی، بر ترادف معاهده و مهادنه تصاریح کارده   (. عالمه حلی در تذکره و منت199-200: 1396ای، )خامنه
ای  معنا، معاهَد اتباع دولتی  (. در115: 15ق، ج1412؛ عالمه حلی، 352: 9ق، ج1414است )عالمه حلی، 

 دانسته شده که میان آنان و دولت اسالمی وضعیت ترک مخاصمه برقرار است.

هاای خاود،   عالماه در کتااب   معاهَد در معنای اصطالحی سوم همان مستممَ  است. شایخ طوسای و  
: 15ق، ج1412؛ عالماه حلای،   42: 2، ج1387اند )شیخ طوسی، را مترادف دانسته« معاهَد»و « مستممَ »
 (. 322: 9ق، ج1414؛ عالمه حلی، 210: 2ق، ج1420؛ عالمه حلی، 88

« هدنه» ،«ذمه»گانة عنوان قراردادی خاص و قسیم نهادهای سهدر برداشت چهارم، به« معاهَد»واژة 
شود که طرف ایا  معاهاده اسات.    شود. در ای  برداشت، معاهَد به کسی اطالق میشناخته می« امان»و 

تواند مبتنی بر مصالح جامعة اسالمی، مبادرت به انعقاد معاهاداتی باا   براساس ای  نظر، حاکم اسالمی می

                                                           
 دارند؟ را ذمّه اهل کمح کنند،می زندگی اسالمی کشورهای در که کتابی اهل آیا. »1

 باا  مناافى  کاه  کارى و باشند کنند،مى زندگى آن حمایت در که اسالمى دولت مقررات و قوانی  مطی  کهزمانى تا آنان
 (.320: 1388ای، )خامنه« دارند را معاهد حکم ندهند، انجام است، أمان

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=27&npt=9&nht=1#52394
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=27&npt=9&nht=1#52394
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شرعی بارای حضاور آناان در     غیرمسلمانان کند که نتیجة آن اعطای مصونیت به غیرمسلمانان و مبنایی
 (.18: 1395داراالسالم باشد )کعبی، 

در خصوص ای  فتوا، برخی از اصحاب قلم ضم  اشاره به اینکه شارایط معاهاده میاان اهال کتااب      
 اقتضائات و مصالح با متناسب وی اإلسالم و حکومت اسالمی بر عهدة حاکم اسالمی است وساک  در دار

در ایا  فتاوا را بار    « معاهَاد »کند، مقصاود از  قاد معاهده با غیرمسلمانان میبه انع اقدام اسالمی حکومت
 آنها در که کریم قرآن از آیات آن دسته»اند که و بیان کرده (16-23: 1395برداشت چهارم حمل )کعبی، 

 کنناد مسلمانان مای  انعقاد قراردادهایی با به که اقدام دارد اشاره کسانی همة به نسبت عهد وفای لزوم به
 بار است. عاالوه  غیرمسلمانان و حکومت اسالمی میان معاهده امکان انعقاد بر دلیلی کتاب(، اهل ویژه)به
 دلیلای  که شده اشاره آنان برای تعیی  حقوقی و غیرمسلمانان با عهد به معصومی  یائمه روایات در ای ،
 .(18-19: 1395)کعبی، « ودشمی تلقی اسالمی در حکومت کتاب اهل با معاهده انعقاد امکان بر

تواند مبنای فقهی جهت حضور ایا  دساته   نمی« معاهَد»رسد، برداشت چهارم از واژة نظر میذلک بهم 
کسانی که طارف قارارداد مسالمی  هساتند، تالزمای باا        به ها باشد؛ چه، لزوم وفای به عهد نسبتاز اقلیت

عنوان مبنای حضور آنان در داراالسالم ندارد و انان بهامکان انعقاد معاهده میان حکومت اسالمی و غیرمسلم
اند، صرفاً مبای  حکام   عنوان دلیلی بر ای  مدعا اقامه شدهاند. آیات و روایاتی که بهاساساً دو موضوع متفاوت

لزوم وفای به عهد پس از انعقاد قرارداد هستند و نسبت به امکان یاا عادم امکاان انعقااد عهادی از ساوی       
ًعناه هساتند.   مفاروغٌ  -گانة ذمه، هدنه و امانعنوان قسیم نهادهای سهبه–می با غیرمسلمانان حکومت اسال

عبارت دیگر، در فر  امکان انعقاد چنی  قراردادی، ای  آیات دلیلای بار لازوم وفاای باه آنهاا محساوب        به
 ند.شوند، لک  آیات مزبور، دربردارندة حکمی در خصوص امکان انعقاد چنی  عقودی نیستمی

نظار  ًلاه، مواایر باه   از سوی دیگر، ای  برداشت از فتوای مقام معظم رهبری با دیگر نظرهاای معظامٌ  
ناشای از   -رسد. چنانکه ایشان در تعامل میان حکومت اسالمی و غیرمسلمانان، قائل به اصالت جهاد می

 حکام  شامل وص جهاد،قرآن کریم در خص اکید اوامر معنا کههستند؛ بدی  -عمومیت و اطالقات ادلة آن
 ادعاای مواایر ایا  برداشات،     کارد. چنانکاه   جهااد  توان آن را حمل بر جاواز نمی و است الزامی )وجوب(

در پی خواهد داشات. از ایا     خداوند عزوجل حکیمانة سخ  برخالف و حکمت مقتضای خالف اینتیجه
ر مقاام اعطاای مصاونیت باه     گانة مزباور د توان توقیفی بودن نهادهای سهفتوای مقام معظم رهبری می

و وجود قسیمی در کنار ای  نهادها را نفی کرد. ممک  است گفته شود که عموم  1غیرمسلمانان را استنباط
رو برداشات تاوقیفی باودن نهادهاای     و اطالق ادلة والیت فقیه، حاکم بر ادلة اصالت جهاد بوده و ازایا  

ت ادلة والیت فقیه بر ادلة اصالت جهاد، قری  باه  رسد قول به حکومنظر میمذکور، مخدوش است. اما به

                                                           
 تبیی  ادلة تفصیلی ای  موضوع از حوصلة نوشتار حاضر، خارج است. .1
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صحت نیست، چنانکه ادلة اصالت جهاد، در مقام بیان تکلیف حکومت اسالمی اعم از زمان ظهور و غیبت 
رسد ای  موضوع از حوزة نظر میعبارت دیگر، بهامام معصوم )ع( است و به دورة غیبت اختصاص ندارد. به

 فقیه نیست.ج است که به طریق اولی در زمرة اختیارات ولیاختیارات امام )ع( نیز خار
بر اینکه در فر  صحت ای  نظر، مبنی بر امکان انعقاد هر عهدی از سوی حااکم اساالمی باا    افزون

له چاه  در فتوای حضرت امام )ره( و معظمً« در حکم معاهد»غیرمسلمانان مبتنی بر مصلحت، ذکر عبارت 
شاود و  د؟ چه، ای  قرارداد مبتنی بر تعریف مذکور، یک معاهده محساوب مای  تواند داشته باشتوجیهی می
 تواند مفید معنای خاصی باشد.نمی« در حکم»ذکر واژة 

های دینی مبتنای بار   همچنی ، در ابتدای ای  نوشتار دالیل عدم قابلیت توجیه وضعیت کنونی اقلیت
، هماان  «معاهَاد »مقصاود از اساتعمال واژة    تاوان گفات  تفصیل تبیی  شد. بنابرای  نمای به« هدنه»نهاد 
بر برداشت دوم منتفای اسات. از طرفای، اگار     « معاهد»رو امکان حمل معنای بوده است. ازای « مهادَن»

های دینی در جمهوری ای به مبنای فقهی حضور اقلیتبرداشت اول مالک بوده باشد، طبعاً ای  فتوا اشاره
ون مصونیت جان و مال و غیره توجه دارد و صدور آن در مقام حکم اسالمی ندارد و صرفاً به آثاری همچ

 فقیه حاکم قابل تحلیل است.
دانست  نامبردگان در ای  فتوا از باب معناای ساوم   « در حکم معاهَد»یا « معاهَد»نظر نگارندگان،  به

ت باه اساتمرار   است. چنانکه اوالً تصریح موجود در مت  فتوا نساب « مستممَ »معاهده است که به معنای 
از سوی آنان بروز نیافته است، داللت صاریح بار مبناا باودن     « امان»مصونیت مادامی که اقدامی خالف 

و « اماان واقعای  »است که شامل دو قسام  « امان»های مذکور صرفاً دارد؛ ثانیاً در میان برداشت« امان»
مت  فتوا، به معناای شابهة اماان     در« در حکم معاهَد»رسد ذکر نظر میرو بهاست. ازای « امان حکمی»

 منظور استقرار شبهة امان است.ای بهباشد؛ ثالثاً لزوم رعایت قوانی  و مقررات نظام اسالمی نیز اماره
 

 گیرینتیجه
اإلسالم، مستند به یکی از قراردادهای با عنایت به مجموع آنچه تبیی  شد، حضور غیرمسلمانانم داخل دار

را « اماان حکمای  »و « اماان واقعای  »خواهد بود که قسم اخیر خود دو شاق  « امان»و « هدنه»، «ذمه»
یاک از ایا  قراردادهاا نباشاد، از مصاونیت      شود. غیرمسلمانانی که حضورشان مستند باه هایچ  شامل می

دهد که مهادنه، از اساس برای غیرمسالمانان داخال   مند نیستند. نتایج بررسی ای  پژوهش نشان میبهره
شری  نشده و اثری برای آنان ندارد، مگر اینکه در قرارداد مهادنه به شامول ایشاان تصاریح    اإلسالم تدار

نیز بر ایرانیان غیرمسالمان، مشاکل اسات و تنهاا وضاعیت قابال       « ذمی»و « معاهَد»شده باشد. اطالق 
 نظر رسید.تطبیق، همان امان به
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ذیرش مساتمم  باودن ایرانیاان    منظاور پا  نیز نشان داد کاه ماانعی باه   « امان»بررسی ابعاد مختلف 
غیرمسلمان وجود ندارد؛ چه، براساس اختالف در فتاوا ای  امان واقعی باشد یا ظاهری، در وضا  حقاوقی   

و  13های دینی موضاوع اصال  گمان در خصوص اقلیتها تفاوت شگرفی ایجاد نخواهد شد. بیای  اقلیت
تنداً به اعطای تابعیت از سوی دولات اساالمی،   غیر آن حداقل شبهة امان برای آنان محرز است. البته مس

نظر باید فراتر از امان حکمی را برای ایرانیان غیرمسالمان لحااظ کارد. البتاه درجاة مصاونیت جاان        به 
، لک  اصل مصونیت 1های دینی مستممَ  و متعلَقات آنان با درجة مصونیت مسلمانان یکسان نیستاقلیت
 ثابت است.مندی آنان از حقوق انسانی و بهره

نشاده در جمهاوری   هاای دینای شاناخته   در پایان شایان ذکر است که بررسی وضعیت حقوقی اقلیت
خصاوص نهااد   شده در ای  پژوهش با مبانی حقوق موضوعه، باه اسالمی ایران و تطبیق مبنای فقهی اخذ

ر برقاراری ارتبااط   منظاو تابعیت، خود، نیازمند پژوهشی مستقل است که با پیوند میان ای  دو، الگویی باه 
 2های دینی ارائه شود.عادالنه و کارامد میان حکومت اسالمی و اقلیت
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