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Abstract
Different racial, linguistic, cultural and religious minorities have formed a diverse
population in Iran. Muslims in Iran are about 99.4% of the population, so the
Constitution of the Islamic Republic of Iran mandates that the official religion of
Iran is Islam. According to Article 13 of the Constitution, the only “recognized
religious minorities” are Christians, Jews and Zoroastrians that are able to apply
their own cannel law in the interpersonal affairs. As mentioned in Article 14,
“unrecognized religious minorities” will be treated well and fairly in Iran. Despite
the legal recognition of rights for “recognized” and “unrecognized” religious
minorities in the Constitution, how these rights have been enforced has been unclear.
In this paper, by analytical-descriptive method and by Islamic jurisprudential study
of the subject, it has been concluded that the use of “Aman treaty” in Islamic
jurisprudence teachings can resolve many issues concerning religious minorities in
Iran.
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چکیده
با توجه به اصول مختلف قانون اساسی بهخصوص اصل  ،12استتااه از واژة «اقلیت » صتفاا هر
خصوص گفو های هینی غیفمسلمان هارای وجاه قانونی اس  .اصل  ،13بفخی از اقلیت هتای
هینی را به رسمی شناخته و اصل  14نیت بتوون اشتار بته اقلیتتی ختاص ،هولت استممی و
مسلمانان را موظف به رعای «حقوق انسانی» غیفمسلمانان کفه است  .بتا ایت اوصتا نظتا
حقوقی ایفان با هو هسته از اقلی های هینی با عنوان «شناختهشو » و «شناختهنشتو » مواجته
اس  .بفخی از حقوق و تکالیف ای اقلی ها ،هر هالهای از ابها قفار هاره .بخت زیتاهی از ایت
ابها بهسبب روش نبوهن مبانی اقهی اساسیسازی حقوق ای اقلی هاس  .ازای رو پفست از
«کیای تحلیل مبنای اقهی اساسیسازی وضع حقوقی اقلی هتای هینتی هر نظتا جمهتوری
اسممی ایفان مبتنی بف نهاه امان» سؤال محوری پژوه حاضتف است کته بتا روش تحلیلتی-
توصیای هر ضم استااه از آرا و نظفهای اقیهان امامیته ،تتمش شتو زمینت راتع بفختی از
نواقص افاهم شوه .ای پژوه بفرسی موضوعی «حقوقی» را از منظف علم «اقه» هر هستور کار
هاره .هر نهای پس از تبیی نهاههای مختلف اقهی اعم از «ذمه»« ،هونته» و «امتان» ،چنتی
جمعبنوی شو که وضعی اقلیت هتای هینتی هر جمهتوری استممی ،اعتم از شتناختهشتو و
شناختهنشو  ،قابل تطبیق بف نهاه «امان» اس .

کلیدواژگان
اصل  13قانون اساسی ،اصل  14قانون اساسی ،امان ،ذمه ،هونه ،حقوق اقلی ها.
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مقدمه
هنیای امفوز اهتما ویژ ای به ماهو اقلی و جایگا آن هر نظتا هتای سیاستی مختلتف هاره و
علو مختلف از جهات گوناگون ،متکال بفرسی ای ماهو شو انو .با توجه به حضور گفو هتای
مختلف قومی ،نژاهی ،هینی و مذهبی هر ایفان ،ای ماهو اهمی شتایان تتوجهی بتفای نظتا
جمهوری اسممی پیوا کفه اس  .البته از لحاظ بار حقوقی هر نظتا جمهتوری استممی ،اقت
اقلی های هینی وجوه قانونی هارنو و عنوان اقلی نتژاهی ،زبتانی ،قتومی و غیتف اگفچته عفاتا
استعمال می شوه ،جنب حقوقی و رستمی نتواره .موجته بتوهن استتعمال واژة «اقلیت » بتفای
گفو های هینی هم بهسبب اعم رسمی هی اسم هر اصل  12قانون اساسی 1اس .
مقن اساسی هر نظا جمهوری اسممی از همان بوو امف با امعان نظتف بته اهمیت موضتوع
اقلی های هینی تمش کفه با تصویب اصول  13و  14کلیات قواعو حاکم بف وضتعی حقتوقی
ای اقلی ها را تبیی کنو ،لک پس از گذش بی از چهار ههه از حیات ق.ا ،.هر مقتا عمتل
بفخی ابهامات جوی هر خصوص وضعی ای اقلی ها پویو آمو اس  .مفتاتع کتفهن بفختی از
ای ابهامات ،از طفیق قانون عاهی ممک بهنظف میرسو ،اما مقن عاهی تا به حال گا جتوی و
مؤثفی هر ای خصوص بفنواشته اس  .از نظف نگارنوگان ،مهم تفی علت بتفوز و استتمفار ایت
وضعی  ،بی توجهی به مبانی اقهی اساسیسازی 2حقوق اقلی های هینی بوه اس  .با توجه به
اصول  13و  14ق.ا ،.ایفانیان غیفمستلمان بته هو هستته اقلیت هتای هینتی «شتناختهشتو » و
«شناختهنشو » تقسیم می شونو .زرتشتیان ،کلیمیان و مسیحیان هر اصل  13شناسایی شتو و
وضعی حقوقی آنان تا حووهی روش اس  ،لک سایف ایفانیان غیفمسلمان بته صتورت هوژور 3
شناسایی نشو انو و با وجوه حکم کلی اصل  14ق.ا ،.وضع حقوقی آنان ،چنوان روش نیس .
پژوه حاضف ،هرصوه اس با روش تحلیلی-توصیای و مبتنی بف آموز های اسممی ،زمین راتع
بفخی نواقص احتمالی را افاهم سازه .بنابفای  ،پفس از «کیای تحلیل مبنای اقهی اساستیستازی
وضع حقوقی اقلی های هینی هر نظا جمهوری اسممی ایفان مبتنی بف نهاه امان» را میتوان ستؤال
اصلی ای نوشتار هانس  .توجه به ای نکته ضفوری اس که ایفانیانِ مسلمانِ غیفشیعه اثنتیعشتفی
هر عواه اقلی های هینی قفار نمیگیفنو و بفرسی حقوق آنها از هستور ای مقاله خارج اس .
چنانکه روش شو هو ای پژوه شناخ مبنای «اقهتی» موضتوعی «حقتوقی» است .
بوی تفتیب طبعا روش بفرسی از علم اقه متخذ خواهو بوه .با وجوه ای  ،مقاله هرصتوه بفرستی
منابع چهارگانه اقهی نیس  .بلکه تمش بف ای اس که بتا مفاجعته بته آرای اقیهتان امامیته و
موضوع شناسی حقوقی و سپس تطبیق ایت هو محتور ،پاستخی مناستب بتفای پفست اصتلی
___________________________________________________________________
 .1زی پس ق.ا.
2. Constitutionalization
3. de juré
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پژوه ارائه شوه .علیهذا ،میتوان گا اتخاذ ای رویکفه هر پژوه های پیشی هر خصتوص
اقلی های هینی موضوع اصل  13ق.ا .و سایف اقلی ها ،کمتف سابقه هاشته اس  .چنانکته بفختی
پژوه های موجوه ،به بفرسی حقوقی مسائل هر خصوص اقلی هتای هینتی پفهاختته و بفختی
هیگف هم هر مقا تبیی جایگا اقلی ها هر شفیع اسم و تبیی عقوه اسممی مفتب بتا آنهتا
سخ رانو انو .هر ای میان ،یک اثف تحلیلی (کعبی )2-27 :1395 ،نسب به سایف منابع قفاب
بیشتفی به موضوع ای پژوه هاره .لک اوال بفرسی موضوع هر ای نوشتار بهصتورت اجمتالی
اس و ثانیا هر اهله ،روش بفرسی و نتایج ،تااوتهای چشمگیفی میان هو پژوه وجوه هاره.
هر باهی امف تحلیل وضعی حقوقی اقلی های هینی مبتنی بف نهتاه «امتان» چنتوان ستاه
بهنظف نمیرسیو .بفرسیهای ای پژوه مبتنی بف بازشناسی ماهی و خصائص «امتان» نشتان
میههو که اگفچه هر عالم واقع« ،امتان» بتهصتورت موقت و بتا هرخواست غیفمستلمان قابتل
اعطاس  ،ای امور اوال هر تعفیف امان اخذ نشو انو و ثانیا جت ء شتفو صتح امتان نیستتنو.
ازای رو ظفای نهاه «امان» بسیار افاتف از تصورات رایج هر خصوص ایت نهتاه اقهتی است  .از
طفای شناخ موضوع اقلی های هینی هر نظا جمهوری استممی و عفضت آن بتف یااتتههتای
اقهی می توانو گا نوینی هر ای زمینه محسوب شوه .تحلیتل اتتاوای امتا راحتل (ر ) و مقتا
معظم رهبفی هر خصوص اقلی های هینی از هیگف وجو نوآوران پژوه حاضف اس .
تبیی وضعی اقهی غیفمسلمانان هر هاراإلسم و ماهی رابط حکوم اسممی با آنان ،بتا
غض نظف از وجوه یا عو هول ملی ،هر راستای پاسخ به پفس اصتلی ،امتفی ضتفوری است .
پاسخ به ای پفس  ،نحوة بفخوره حکوم اسممی با پویوة حضور غیفمستلمانان هر قلمتفو آن
را ،روش تف می کنو .حضور غیفمسلمانان هر هاراالسم از نظف اقیهان امامیه ،میتوانو مبتنی بتف
یکی از قفارهاههای «ذمه»« ،هونه» و «امان» باشو .ازای رو مقاله ذیل سه عنوان اصتلی ،هر پتی
تطبیق وضعی ایفانیان غیفمسلمان اعم از اقلی های موضوع اصل  13ق.ا ،.و سایف اقلی هتا بتا
قفارهاههای مذکور اس و هر بنو چهار به تحلیل اتاوای صاهر از ستوی حضتفت امتا (ر ) و
مقا معظم رهبفی اسممی میپفهازه.

تطبیق قرارداد ذمه بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان
اگف جهاه ابتوایی به اتح منجف شوه ،اهل کتاب توس حاکم اسممی میان پتذیفش استم و یتا
انعقاه قفارهاهی با عنوان «ذمه» مخیف میشونو که هر مقابل پذیفش شفای ای قفارهاه از جمله
اجفای تمامی قوانی اسممی و پفهاخ ج یه ،توطّ آنان هر هاراإلسم پذیفاته شو و جتان و
متعلَقات آنان محتف خواهو بوه (شیخ طوسی ،1387 ،ج .)37 :2به ای اافاه که بفاساس چنی
قفارهاهی از «امان به معنیاألعم» بفخورهار میشونو« ،ذمی» یتا «اهتل ذمته» گاتته متیشتوه.
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خصایص ذیل ،ویژگیهای اصلی عقو «ذمه» اس :
 انعقاه ای عقو ال اما پس از وقوع حفب منجف به اتح اس ؛
 ای عقو صفاا از سوی اما المسلمی یا نایب او منعقو میشوه؛
 طف ای قفارهاه ،صفاا اهل کتاب هستنو .هر خصوص مصاهیق اهل کتاب میان اقیهان
امامیه اختم وجوه هاره .معذلک یهوهیان و نصتفانیان مصتاهیق مستلم اهتل کتتاب و
مجوس و صابئه از مصاهیق اختمای آن هستنو؛
 تعهو به پفهاخ ج یه و الت ا به اجفای احکا اسممی شف صح عقو ذمه هانسته شو اس .
با ای اوصا  ،بی شک ایفانیان غیفمسلمان خارج از موضوع اصل  13ق.ا ،.ذمی یا اهتل ذمته
نیستنو .چه ،رابط میان ای هسته از اقلی ها و هول استممی ااقتو اوصتا و شتفای متذکور
اس  .اما تطبیق عقو «ذمه» بف اقلی های هینی موضوعِ اصل  13ق.ا ،.هشوارتف بهنظف متیرستو،
چفاکه اگفچه حضور آنان هر ای منطقه پس از پیفوزی مسلمانان بف ساسانیان بف مبنای قفارهاه
ذمه بوه و ای وضعی سالها اهامه هاشته اس  ،لک هر وضع کنونی بی آنان و حاکم اسممی
قفارهاه ذمه ای وجوه نواره و عمم شفای ذمه خفق و امان ناشی از آن نی منتاتی شتو است .
بنابفای  ،اهل کتاب ایفانی نی نمی تواننو ذمی محسوب شونو ،زیفا هریاا ج یه از اهل ذمه بته
موجب قفارهاه ذمه شفعا ال امی اس  ،هرحالی کته هر جمهتوری استممی ایتفان از اقلیت هتای
شناختهشو هر ق.ا .ج یه اخذ نمیشوه و قفارهاه ذمه نی بی آنان و هول وجوه نواره.

تطبیق قرارداد هدنه بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان
قفارهاهی که پس از قیا حفب یا هر آستان آن ،میان اما المسلمی و گفوهتی از غیفمستلمانان
بهمنظور تفک جنگ بفای موتی محووه منعقو میشوه ،معاهو  ،مواعتو  ،مهاهنته یتا هونته نتا
هاره (شیخ طوسی ،1387 ،ج .)50 :2به غیفمسلمانی که عضو قومی باشو که با امتا المستلمی
قفارهاه هونه هارنو« ،مهاهَن» یا «معاهَو» اطمق می شوه .خصایص ذیل را میتوان ویژگتیهتای
اصلی قفارهاه «هونه» هانس :
 .1الزم انعقاه ای قفارهاه ،قیا حفب یا خطف آن اس ؛
 .2طتتف ای ت قتتفارهاه غیفمستتلمانان حاضتتف هر ستتفزمی هتتای استتممی نیستتتنو ،بلکتته
غیفمسلمانان حاضف هر هارالحفب موضوع ای قفارهاهنو؛
 .3انعقاه ای قفارهاه صفاا از سوی اما المسلمی یا نایب او جای اس ؛
 .4ای قفارهاه ال اما مقیو به موت اس و موت آن نی  ،طبق نظف مشتهور اقیهتان امامیته،
محووه اس .
با ای اوصا  ،نهاه «هونه» قابل تطبیق بف ایفانیان غیفمسلمان نیس و از ای حیث تااوتی
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میان اقلی های هینی موضتوع اصتل  13ق.ا .و غیتف آنهتا وجتوه نتواره .چته ،اینتان هر هاختل
هاراإلسم بوه انو و هستنو ،نه خارج از آن و تفک مخاصمه با آنان معنای خاصی نتواره .ضتم
اینکه مقیو بوهن «هونه» به زمان محووه و ل و قیا حفب موانعی هر مسیف انطبتاق ایت نهتاه
اقهی با وضعی اقلی های هینی اس .
هر اینجا الز اس به ای موضوع اشار شوه که بفخی اصحاب قلم بهتبع بفختی از اتتاوای
موجوه ،نظف بف «معاهَو» بوهن اقلی های مذکور هاشتهانو که ای بفهاش ها هر بنو پایتانی ایت
نوشتار موره توقیق قفار خواهو گفا .

تطبیق قرارداد امان بر وضعیت ایرانیان غیرمسلمان
با عنای به مطالب پی گاته و عو قابلی انطباق وضتعی ایفانیتان غیفمستلمان بتف هو نهتاه
«ذمه» و «هونه» تنها قفارهاه محتمل التطبیق بف اقلی های هینتی -اعتم از اقلیت هتای هینتی
موضوع اصل  13و غیف آن -نهاه «امان» بهنظف میرسو .البته ،بایو هر نظتف هاشت کته «امتان»
ممک اس هر هو وضعی مختلف بفوز کنو :امان و شبه امان که حال اول «امتان واقعتی» و
حال هو «امان ظاهفی» یا «امان حکمی» نامیو می شوه .هر اهامته ماهتو  ،تشتکیل ،آثتار و
انحمل امان بهتفتیب بفرسی میشوه.

 .1مفهوم امان
بنابف نظف عالمان اصول اقه ،هف واژ ای معنایی هاره که بتفای آن «وضتع» شتو است (عفاقتی،
1417ق ،ج23 :1؛ مظاف1430 ،ق ،ج53 :1؛ سبحانی )10 :1387 ،که به ای معنای وضعشتو
«حقیق لغوی» گوینو .اما بفخی واژ ها ،عمو بف معنای لغوی« ،معنای اصطمحی» 1نی هارنو و
هف گا هر استعمال اهل اصطمح ،از ای گونه واژ ها استااه شوه ،اصتوال معنتای اصتطمحی آن
مونظف خواهو بوه .بنابفای بایو معنای لغوی و اصطمحی «امان» روش شوه.

 .1 .1معنای لغوی امان
«امان» هر لغ از ریش ثمثی «أ- -ن» اخذ شو و به معنای «آرام یاات » و «بفطف شون
تفس» آمو اس (راغب اصاهانی1412 ،ق90 :؛ ابوجیب1408 ،ق )25 :با توجه به اینکه یکتی
از طفق مفسو شنا خ معانی ،تعفیف آنها به اضواهشان است و اهتل لغت امتان را هر مقابتل
___________________________________________________________________
 .1هر علم اصول اقه ،چنانچه معنی اصطمحی را شارع وضع کفه باشو ،بف آن «حقیق شفعیه» اطمق میشوه و اگف
واضع آن متشفعه باشنو« ،حقیق متشفعه» نامیو میشوه.
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«ختتو و خطتتف» هانستتتهانتتو (جتتوهفی ،1376 ،ج2071 :5؛ ابت منظتتور1414 ،ق ،ج)21 :13
میتوان گا امان هر لغ به معنای اقوان خو و خطف اس .

 .2 .1معنای اصطالحی امان
واژة امان هر اصطمح اقیهان ،گا هر معنای «عا » و گا هر معنای «خاص» بهکتار راتته است .
امان هر معنای عا خوه ذمه ،هونه و ذما (امان بته معنتی ختاص) را هر بفمتیگیتفه و بته هتف
قفارهاه تفک مخاصمه با غیفمسلمانان اطمق میشوه .شیخ طوسی (ر ) هر مبسو هر بیتان ایت
معنای امان نوشته اس « :امان به هو هسته تقسیم می شوه :هونه و عقو ج یته ذذمته » (شتیخ
طوسی ،1387 ،ج .)37 :2بنابفای  ،یکسانانگتاری «امتان» و «هونته» از نظتف بفختی محققتان
(ال حیلی1404 ،ق ،ج )429 :6هر ای معنا از امان ریشه هاره .توجه شوه کته هر ایت پتژوه ،
«معنای خاص» امان مونظف اس  ،نه معنای عا آن.
اغلب اقیهان ،شایو بهعل وضوح معنای امان ،ضفورتی بفای تعفیف آن ،بته معنتای ختاص،
احساس نکفه و اهتمامی به تعفیف اقهی و اصطمحی ای واژ نواشتهانو و هر نهای به تعفیف
«مستأمَ » پفهاختهانو( 1هان پژو  .)232 :1381 ،با ای همه ،اگفچته امتانِ اقهتی هر معنتای
اسم مصوری و مسببی خوی  ،از معنای لغوی و عفاتی واژ هور نیست و ماهتو واژة «امتان،
استیمان و تأمی » هر اذهان روش اس  ،لک تعفیف معنای مصتوری و ستببی امتان بتیوجته
نیس و ازای رو هر آثار بفخی اقیهان تعاریای از ای معنای امان یاا میشوه .هر مجمتوع بته
چهار تعفیف هر ای زمینه میتوان هس یاا که هر اهامته تبیتی و نقتو و هر نهایت تعفیتف
بفگ یو ارائه میشوه:
)
(ر
 تعفیف عممه حلی  :ایشان ،هر تذکف و منتهی عقو امان را عبارت از «تفک کشتتار بتا
غیفمسلمانان هر پاسخ بته هرخواست مهلت از ستوی آنتان» متیهانتو( .عممته حلتی،
1414ق ،ج85 :9؛ عممه حلی1412 ،ق ،ج.)121 :14
 تعفیف شهیو ثانی (ر ) :امان هر نگا شهیو ثانی عبارت از «انشتای ستمم جتان و متال
غیفمسلمان هر مقابل هرخواس وی» اس (شهیو ثانی1410 ،ق ،ج.)396 :2
 تعفیف آی اهلل سیوعبواالعلی سب واری (ر ) :ایشان نی هر مهذب متینویستو« :ذمتا یتا
امان قفار خاصی بی مسلمان و حفبی اس کته نتیجته آن ،مأمونیت حفبتی هر متوت
___________________________________________________________________
« .5اأما المستأمَ  ...هو م هخل إلینا بأمان( »...شیخ طوسی ،1387 ،ج42 :2؛ شیخ طوسی ،1387 ،ج239 :4؛ شیخ
طوسی ،1387 ،ج« )5 :7الاصل األوّل ای األمان و ایه مطلبان :المطلب األوّل ای أرکانه و هی أربعه ... :الثانی:
المعقوه له ،و هو کلّ م یجب جهاه م حفبی أو ذمّی خارق للذمّه( »...عممه حلی ،1 ،ج 501 :1و« )502أما
المستأمَ  :اهو م یوخل هار غیف بأمان( »...ال حیلی1404 ،ق ،ج« )276 :6به جمعی و گفوهى که از عقو امان
استااه مىکننو ،مستأمَ گاته مىشوه» (عمیو زنجانی1421 ،ق ،ج.)220 :3
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معی به عل اقتضای مصلح اس ( ».سب واری1413 ،ق ،ج)131 :15
 تعفیف آی اهلل خامنهایحاظهاهلل :به عقیوة ایشان «امان قفاری اس که از ناحیه مسلمانان
هر حق یک یا چنو ت از غیفمسلمانان به جه راتع ختو و خطتف ناشتی از «جنتگ
بالاعل» یا «حال جنگی» صاهر میشوه( ».خامنهای)6 :1396 ،
 نقو و بفرسی تعاریف چهارگانه :تعاریف م بور خالی از اشکال بهنظف نمیرسنو و به شفح
آتی ،ایفاهاتی بف آنها واره اس :
 oاوال ،تعفیف اول و هو از حیث اخذ «هرخواس شخص غیفمسلمان» هر تعفیف ،محل
اشکال بهنظف متی رستنو (صتاحب جتواهف1404 ،ق ،ج)92 :21؛ چته« ،هرخواست
غیفمسلمان» ،گفچه شف صح امان باشو ،هاخل هر ماهی «امان» نیس و نبایو
هر تعفیف آن ذکف شوه1.
 oثانیا ،اگفچه بهنظف می رسو اعطای امان بوون وجوه جنگ بی طتفای بتیمعناست ،
امان ماهوما مقیو به وجوه کشتار یا جنگ قبلی نیس و بتفای پیشتگیفی و تتأمی
امنی جانی و مالی هر مقا توهم خطف نی کاربفه هاره ،چه رسو به شتک و گمتان؛
ماننو اعطای امان به سایفان ،جهانگفهان و تاجفان .بنابفای  ،تعفیف اول و چهتار از
حیث «اخذ سبق کشتار بالاعل ،جنگ بالاعل یا حال جنگ» هر ماهو امان ،محل
اشکال اس  .البته ممک اس سبق جنگ یا حال جنگی شف صح امتان باشتو
که غیف از مأخوذی آن هر ماهو اس و بعوا به آن اشار خواهو شو.
 oثالثا ،تعفیف هو از آن حیث که متعلَق امان را جان و مال هانسته اس  ،محل اشتکال
واقع شو اس  .چه ،متعلَق امان میتوانو جان ،مال یتا هتف امتف هیگتفی باشتو کته
تأمی امنی آن بفای هارنو  ،واجو غفض عقمیی اس  .بنتابفای  ،متعلَتق امتان نته
منحصف هر جان و مال اس و نه مقیتو بته اجتمتاع جتان و متال (صتاحب جتواهف،
1404ق ،ج.)92 :21
 oرابعا ،تعفیف سو  ،تعفیف به اثف اس و ماهو مصوری و سببی از امان را ارائه نمیکنو.
 oخامسا ،تعفیف سو و چهار از ای حیث که یک طف امان را مسلمانان هانستهانتو و
ای تعبیف ظهور هر آحاه مسلمی هاره ،محل اشکال اس  .چه ،طبتق رأی مشتهور،
مؤم میتوانو حاکم اسممی یا آحاه آنان باشو و ازای رو هلیلی بتف حصتف امتان بته
امان آحاه مسلمی وجوه نواره ،مگف اینکه گاته شوه مفاه از مسلمان ،اعم از امتا و
مأمو اس .
 تعفیف بفگ یو  :بهنظف می رسو حقیقت امتان ،اعطتای مصتونی شتفعی بته شتخص و
___________________________________________________________________
 .1هر اهام مباحث به مسئل «عو اشتفا هرخواس غیفمسلمان هر اعطای امان» پفهاخته خواهو شو.
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متعلَقات او هر هاراإلسم اس و با تفک قتال ،راع خو و خطف ناشی از جنگ یا تعهتو
سمم جان و مال ارتبا نواره .اگفچه امان با تفک قتال و راع خو و خطتف ناشتی از
جنگ تمز هاره .البته بایو توجه کفه که اگف مفاه شهیو ثانی از انشتای ستمم همتان
سمم شفعی باشو ،تعفیف وی ،با حذ قیتو «هرخواست غیفمستلمان» هر تعفیتف و
«اخذ جان و مال» هر آن ،مناسبتفی تعفیف اس و ازای رو میتوان امتان یتا ذمتا را
«تعهو سمم شفعی شخص غیفمسلمان یا متعلَقات وی هر هاراإلسم » هانس .

 .2تشکیل امان
بفرسی تشکیل امان مستل بفرسی ماهی آن از حیث عقو یا ایقاع بوهن و شتفای صتح آن
اس  .بنابفای  ،مطالب ای قسم هر هو بنو افعی ،شامل ماهی امتان و شتفو صتح امتان،
ارائه میشوه.

 .1 .2ماهیت امان
مقصوه از ماهی امان ،عقو یا ایقاع بوهن آن اس که از جهات متعوهی با مسئل موره بفرستی
ای پژوه مفتب اس  .هر ای خصوص سه نظف هر بی اقیهان امامیه هیو میشوه:
 طبق نظف مشهور امان «عقو» اس ؛
 نظف هو قائل بف ای اس که امان ایقاعی مشفو به «عو ره» اس ؛
 نظف سو نی امان را قابل انعقاه بهصورت عقو یا ایقاع میهانو.
 .1 .2 .1نظریة عقد بودن امان
استعمال واژة «عقو» بفای امان هر کم اقیهان امفی رایج اس (شیخ طوسی ،1387 ،ج14 :2؛
عممه حلی1413 ،ق ،ج501 :1؛ محقق کفکتی1414 ،ق ،ج428 :3؛ صتاحب جتواهف1404 ،ق،
ج .)96 :21از ظاهف ای متون اقهی چنی بفمیآیو که مشهور اقیهان شیعه بتف «عقتو بتوهن»
امان نظف هارنو .امار هایی نی وجوه هاره که ای بفهاشت را تقویت متیکنتو ،از جملته اینکته
بسیاری از اقیهان به موضوع «قبول امان» از سوی غیفمسلمان پفهاختهانو .توضیح اینکه ارکتان
هوگان عقو بوهن یک عمل حقوقی «ایجاب» و «قبول» اس  ،هرحالیکه ایقاع به صف «انشاء»
محقق میشوه .ازای رو وقتی هر کم اقیهان سخ از «قبول غیفمستلمان» هر امتان بته میتان
آمو اس  ،ظاهفا آنها امان را یکی از مصاهیق عقوه میهانستهانو.
 .2 .2 .1نظریة ایقاع بودن امان
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بفخی هیگف از اقیهان نی با تشفیح ای موضتوع کته استتعمال واژة «عقتو» هر خصتوص امتان
مسامحه هر تعبیف و عقو هر معنای لغوی آن مونظف بوه اس  ،استظهار قول به عقوی امتان از
کم اقیهان را صحیح نوانسته و قول به «ایقاع بوهن امان» را تفجیح هاه و بیان کفه انتو کته
مفاه اقیهان از شفطی «قبول» غیفمسلمان هر تشکیل امان ،قبتول بته معنتای یکتی از ارکتان
تشکیل ههنوة عقوه نیس  ،بلکه منظور آنها اشتفا «عو ره» غیفمسلمان هر تحقق امان بتوه
اس ( 1خامنهای.)15 :1396 ،
 .3 .2 .1نظریة امکان عقد و ایقاع بودن امان
مفحو کاشفالغطاء ع قیو هاره که اگفچه امان عقو است  ،گتا بته ایقاعتات ملحتق متیشتوه
(کاشفالغطاء1422 ،ق ،ج )342 :4بنابفای  ،از نظف وی امان بته هو صتورت عقتو و ایقتاع قابتل
انشاس  .بفخی هر استوالل بف ای موعا بفخوره پیامبف (ص) با اهل مکته را هلیتل امکتان انشتای
امان بهصورت ایقاع هانستهانو (مؤسس هائف المعار الاقه اإلسممی1431 ،ق ،ج.)26 :17
 .4 .2 .1تحلیل نهایی
هر جمع بنوی نهایی ای بحث ،بایو به یک نکته توجه هاش و آن انحصار و عو انحصار اعمتال
حقوقی یا تصفاات اعتباری هر عقو و ایقاع اس  .هر توضیح میتوان گا هر میتان حقوقتوانان
هر موره انحصار یا عو انحصار اعمال حقوقی 2هر «عقو» و «ایقاع» نظفهای مختلای وجوه هاره
و نظفی مشهور بف ای اساس استوار شو است کته همت اعمتال حقتوقی هر عقتوه و ایقاعتات
منحصفنو و شق سومی وجوه نواره (موسوی بجنورهی ،)7 :1379 ،هرحالیکته بفختی هیگتف از
حقوقوانان عمو بف عقوه و ایقاعات ،شق سومی را نیت هر نظتف گفاتتهانتو (جعاتفی لنگتفوهی،
 ،1390ج46 :1؛ عبو بفوجفهی .)243 :1380 ،بفاساس ای نظف ،ایقاعات بته هو قستم ستاه و
مفکب تقسیم می شونو .ایقاعات ساه صفاا هر مفحل حووث نیاز به اراه هارنو و پتس از انشتا،
بهصورت کامل شکل میگیفنو و تا زمانیکه بهعلتی حیات آنان به پایان بفسو ،بتاقی متیماننتو؛
لک ایقاعات مفکب ،عمو بف مفحل حووث ،هر مفحل بقا نیت نیازمنتو اراهة هیگتفی هستتنو و
استمفار حیات آنها منو به ابفاز اراهة هیگفی ،غیف از اراهة اولیه ،شو اس (علیاکبفی بابوکانی
و حکیم جواهی .)17-18 ،1397 ،بنابفای  ،اگف امان را یک ایقاع مشتفو بته عتو ره بتوانیم،
___________________________________________________________________
 .1بفای هو موعای مذکور که اوال «استعمال واژة «عقو» هر خصوص امان از سوی اقیهان بهسبب مسامحه هر تعبیف
بوه » و ثانیا اینکه «منظور اقیهان از قبول ،اشتفا عو ره غیفمسلمان هر تحقق امان بوه اس » ،اهل ماصلی اقامه
شو که تبیی آنها از حوصل بحث خارج اس  .بفای مطالع بیشتف ر.ک :خامنهای.15 :1396 ،
 .2اقیهان بفای واژة اعمال حقوقی از اصطمح «تصفاات اعتباری» هر مقابل «تصفاات خارجی» استااه کفه انو.
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امان یک ایقاع مفکب و از مصاهیق شق ثالث خواهو بوه .چه ،طبق ای نظفیه ،امتان هر مفحلت
تشکیل متوقف بف انشای امان از سوی اعطاکننوة آن اس  ،ولی هر مفحل استمفار مشتفو بته
«عو ره» غیفمسلمان اس  .با وجوه ای  ،تحلیل مذکور مؤیو عتو انحصتار اعمتال حقتوقی هر
عقو و ایقاع نیس و اق قسمی به اقسا ایقاع اا وه اس  .به بیان انیتف ،ایقاع مفکب قستیم
عقو نیس که مضف به انحصار باشو ،بل قسمی از اقسا ایقاع اس و ازای رو کماکان ،متیتتوان
گا امان از نظف مشهور عقو و از نظف عو ای ایقاع اس .
با وجوه ای  ،ماهی ایقاعی امان اقوا بهنظف میرسو .چنانکته گذشت  ،امتان عبتارت از «تعهتو
سمم شفعی شخص غیفمسلمان و یا متعلَقات وی هر هاراإلسم » اس و ازای رو هلیلی بف اینکه
قبول ج ء تشکیلههنوة آن بوه و هر نتیجه امان عقو هر نظف گفاته شوه ،وجوه نواره و لذاس که
اقیهان ،قبول پس از ره را مانع از تشکیل امان نوانستهانتو (صتاحب جتواهف1404 ،ق ،ج.)99 :21
تنها اشکالی که ممک اس هر ای مجال بهنظف رسو ،اصل اساه ایقاعات اس کته هر ایت متوره،
وروه عمو اختیارات حاکم اسممی هر اهارة جامعه و اهل خاص لاظی و لبّی امان ،از جملته ستیفة
قطعی و رهعنشوة عقمیی و اسممی ،بف اصل مذکور و مقطوعی آن قالع هف گونه شبهه اس .
حال ،پفس ای اس که بف افض قبول ایقاع بوهن امان ،آیا میتتوان رضتای مستتأمَ یتا
عو ره او را شف یا ره وی را مانع صح امان هانس ؟ بهنظف میرسو که پاسخ به ای پفس
منای اس  .زیفا ،اگفچه بههنگا شک هر اشتفا رضا یا عو ره هر تأثیف امتان ،اصتل استاه یتا
استصحاب عو تفتب اثف اشتفا را اقتضا میکنو ،لک  ،اوال ،اطمقات امان بف اصتل متذکور واره
اس و موضوعی بفای شک باقی نمیگذاره و نای اشتفا را نتیجه میههو .به همتی نحتو ،بتف
نای مانعی ره نی میتوان استوالل کفه؛ ثانیا ،ناس انشای امان متضتم هتیت تعهتوی بتفای
مستأمَ نیس و اق بیانگف شفای احتفا وی هر محتووهة هاراإلستم است و ازایت رو اصتل
شک هر اشتفا یا مانعی نی وجهی نواره .بنابفای  ،امان ایقاع ساه اس  ،مگف اینکه اجمتاعی
هر میان باشو .پس ،هر صورت اقوان اجماع ،نمیتوان گا امتان قبتل از رضتای مستتأم اثتف
نواره یا ره مستأم از بطمن امان کشف میکنو یا موجب اناساخ آن میشوه.
آری ،اگف مستأمَ هر هار اإلسم از محووهة امان تجاوز کنو ،حفمتی بفای وی نیس و ایت
عو ح فم  ،نه از باب انکشا بطمن امان یا اناساخ آن ،بل از باب خفوج تخصصتی موضتوع از
محووهة امان اس  .بنابفای  ،احتمال هاره منظور از قول به اشتفا عتو ره یتا مانعیت ره نیت
انتاای حفم مستأمَ هر صورت اعم عو رعای مااه امتان از طتف وی ،از بتاب ستالبه بته
انتاای موضوع باشو که هر ای صورت ،شف یا مانع اصطمحی صوق نمیکنو.
نتیجه اینکه ،امان را می توان ایقاعی هانس که قبول یا عو ره ،شف صتح آن نیست و
ره نی مانع صح آن بهشمار نمیروه.

 .3 .1شروط صحت امان
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بحث هر خصوص شفو صح امان هامنتههار است و محتووهة گستتفه ای از مباحتث شتامل
شفو امان ،مؤمِّ و مستأمَ را هر بفمیگیفه .معهذا ،بفرسی هم ای مباحث هر رستال ایت
نوشتار نیس و طالب میتوانو به مظان بحث رجوع کنو (ر.ک :مؤسس هائفةالمعار االستممی،
1431ق ،ج .)25 :17هر ای مجال ،اق به شفوطی خواهیم پفهاخ که هر حل مستئل اصتلی
نوشتار به ما کمک کنو و ازای رو اق بفرسی اشتفا وجوه جنگ بالاعل یا حال جنگ ،وجوه
مصلح و عو ماسو  ،توقی و هرخواس غیفمسلمان هر صح امتان هر چهتار بنتو آتتی هر
هستور کار خواهو بوه.
پی از وروه به بحث ،توجه به ای نکته ضفوری اس که طبق نظتف مشتهور بتی متتأخفان،
امان هم از طف حاکم اسممی و هم از طف آحتاه مستلمی قابتل اعطتا و هلیتل آن استتظهار از
روایات باب اس  ،اگفچه اختیار آحاه بفای اعطای امان عوها محووه اس (مؤسست هائتفةالمعتار
الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج .)38 :17هر مقابل ایت هیتوگا  ،هو هیتوگا مختالف نیت وجتوه هاره؛
هیوگاهی که اعطای امان از طف آحاه را بوون اذن یا اجازة حاکم اسممی نااتذ نمتیهانتو (شتیخ
طوسی1400 ،ق298 :؛ ابوالصمح حلبی1403 ،ق )257 :و هیوگا هیگفی که اختیتار آحتاه بتفای
اعطای امان به غیفمسلمانان بفای آشنایی با معار اسم را نامحتووه متیهانتو (ختویی1410 ،ق،
ج .)377 :1هر ره هیوگا اخیف ،به خارجیه بوهن روایات موره استناه تمسک جستتهانتو (مؤسست
هائفةالمعار الاقهاإلستممی1431 ،ق ،ج .)40 :17بته نظتف نگارنتوگان ،هیتوگا هو بتا ارتکتازات
عقمیی هر باب امان سازگارتف و لذا اطمقات نی بف وجوه اذن یا اجازة حاکم اسممی محمول است
و حتی استظهار اشتفا اذن یا اجازة حاکم اسممی از بعض از روایات مذکور نی بعیو نیس .
 .1 .3 .1وجود جنگ بالفعل یا حالت جنگ
همانگونه که گاته شو ،بفخی وجوه جنگ بالاعل یا حال جنگ را هر ماهو امان اخذ کفه انو.
لک  ،چنانکه گذش  ،ای هیوگا پذیفاته نیس و امان ماهوما مقیو به مسبوقی حفب نیس .
با ای همه ،ممک اس اشتفا مسبوقی حفب هر صح امان اهعا شوه که جای بفرسی هاره.
هر مقابل ای اهعا می توان به اطمق اهله از جمله آی ششم سورة توبه– 1کته بته آیت امتان
معفو اس  -و روایات باب تمسک و احتمال اشتفا وجوه جنگ هر صح امان را هاتع کتفه.
اما ای اهعا قابل خوشه اس ؛ چه ،سیاق وروه آی امان و روایات باب که مفبو به جنگهاست
و مفکوزی ارتبا امان با جنگ و کشتار هر اذهان مخاطبان میتوانو مانع انعقتاه اطتمق بتفای
اهله تلقی شوه و چار ای ج اشتفا وجوه حفب هر صح امان از باب قور متیق باقی نمانو.
هر مقابل ای خوشه میتوان گا امان از احکا تأسیستی استم نبتوه و نهتاهی عقمیتی
___________________________________________________________________
 .1وَ إِنْ أَحَوٌ مِ َ الْمُشْفِکی َ اسْتَجَارَک اَأَجِفْ ُ حَتَّى یسْمَعَ کلَا َ اللّهِ.
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اس و از همی رو به اهل واره هر ای خصوص نی بایو با نظف ارشاه به همتی تبتانی عقمیتی
نگفیس  .بنابفای قیا حفب یا خطف آن ،موخلیتی هر صح امان نواره و عو وجوه قفار مایو
تأمی امنی بی هو گفو بفای صح امان میتان آنتان کتاای است (مؤسست هائتفةالمعتار
الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج.)33 :17
 .2 .3 .1وجود مصلحت و انتفای مفسده در اعطای امان
ظاهفا پی از عممه حلی ،کسی به ای شف به صورت مستقل نپفهاخته و وی اولتی شخصتی
اس که از اشتفا مصلح و عو ماسو هر صح امان سخ گاته و بتفای وجتوه مصتلح
استمال غیفمسلم ،استفاح سپا  ،تفتیب امور سپا  ،قل سفبازان و زمینه سازی بتفای کستب
اطمعات از جبه هشم  ،و بفای عو ماسو جاسوس نبوهن مستأمَ را مثال زه اس (عممه
حلی1413 ،ق ،ج .)502 :3بنابفای  ،از نظف عممه ،صف وجوه مصلح بفای امان کاای نیست
و انتاای ماسو نی الز اس  .هر توضیح بایو گاته شوه کته مصتلح و ماستو  ،هر اصتطمح
عفای و اقهی ،هو صا وجوهی هستنو و نه نقیض یکویگف که ضتو هتم محستوب متیشتونو.
ازای رو انتاای ماسو با وجوه مصلح ممزمهای نتواره (محقتق کفکتی1414 ،ق ،ج.)429 :3
اقیهان هیگفی ،پس از عممه نی قائل به چنی نظفی بوه انو (شهیو اول1410 ،ق82 :؛ محقق
کفکی1414 ،ق ،ج429 :3؛ شتهیو ثتانی1410 ،ق ،ج397 :2؛ صتاحب جتواهف1404 ،ق ،ج:21
 .)100تنها اشکال مطفح هر ای خصوص ،منااات ای شف با اطتمق اهلت امتان است کته هر
پاسخ بوان ،عمو بف تمسک به مفکوزیت اشتتفا هر اذهتان کته متانع از انعقتاه اطتمق است ،
میتوان گا « مستااه از جمیع احکا باب جهاه ای اس که تشفیع ای احکا  ،همگی ،بتفای
مصالح مهم و اساسی مسلمی اس و تمامی احکا ج ئی و کمن باب جهاه که امتان ج ئتی از
آن اس  ،بایو متضم نوعی از مصلح بفای مسلمی باشو» (خامنهای .)54 :1396 ،بنتابفای ،
هر اشتفا وجوه مصلح و انتاای ماسو هر صح امان نبایو تفهیو روا هاش .
 .3 .3 .1توقیت
یکی از موضوعاتی که هر راستای پاسخ به پفست اصتلی پتژوه حاضتف بایتو بفرستی شتوه،
«اشتفا توقی هر صح امان» اس  .هر ای خصوص ،هو مسئله قابتل بفرستی است  :مستئل
اول اینکه آیا امان ال اما «موق » اس یا خیف؟ هف گونه پاسخ به ای پفس آثار متااوتی هر پی
هاره و هر تحلیل حقوق اقلی های هینی مؤثف اس  .مسئل هو ای است کته بتف اتفض لت و
توقی امان ،سع ای متوت چقتور است و بته بیتان هیگتف حتواکثف زمتانیکته متیتتوان بته
غیفمسلمانان امان هاه ،چقور اس ؟ هر اهامه تمش می شوه ،با تبیی مختصف اقوال موجوه ،نظف
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بفگ یو ارائه شوه.
هر موره مسئل اول ،بیشتف اقیهان متعفض ل و تحویو موت نشو و ظاهفا به عو توقیت
امان نظف هاشته و بفخی نی بف ال امی نبوهن تعیی موت هر امان ،ولو به قیتو وجتوه حاجت و
اقتضای مصلح  ،تصفیح کفه و آن را هر صورت اطمق از قیو زمان صحیح هانستهانتو (عممته
حلتتی1412 ،ق ،ج122 :14؛ عممتته حلتتی1414 ،ق ،ج86 :9؛ صتتاحب جتتواهف1404 ،ق ،ج:21
 .)103هلیل ای امف نی اطتمق اهلته است (صتاحب جتواهف1404 ،ق ،ج103 :21؛ خامنتهای،
89 :1396؛ مؤسسه هائفةالمعار الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج.)41 :17
با ای همه ،از زمان شیخ طوسی تا عممه حلی ،محووهی امان به موت ،بتهصتورت ارستال
مسلم هر کم بفخی اقیهان آمو اس (شیخ طوستی ،1387 ،ج42 :2؛ شتیخ طوستی،1387 ،
ج51 :2؛ اب اهریس1410 ،ق ،ج474 :1؛ ابت ستعیو حلتی1405 ،ق .)235 :شتیخ طوستی ،هر
جهاه مبسو  ،سه بار به ای مطلب پفهاخته و حسب ظاهف ،هف بار نتیج جویوی گفاته است .
وی قاعوة کلی هر خصوص وروه حفبی به هاراإلسم را چنی بیتان متیکنتو« :وروه حفبتی بته
هاراإلسم بوون اذن اما جای نیس و وروه بوون اذن اما  ،هر صورت وجوه مصلحتی از قبیتل
تسلیمِ نامه و بست قفارهاه هونه و ماننو آن ،جای اس  ... .پس اگف بفای وروه ذبته هاراإلستم
استیذان نمایو ،چنانچه ذاستیذان مذکور  ،بته موجتب قتفارهاه هونته یتا امتان متوتهار ،بتفای
رسانون نامه باشو ،عِوضی از او هریاات نمتیشتوه و اگتف ذاستتیذان بتفای تجتارت یتا وارهات
کاالهایی باشو که موره نیاز مسلمانان نیس  ،عو هریاا عِوض جتای نیست  ...ختوا ذمتوت
وروه ه روز باشو یا کمتف یا بیشتف» (شتیخ طوستی ،1387 ،ج .)48 :2امتا او نظتف هیگتفی هر
خصوصاقام مستأمَ هر هار اإلسم هاره و معتقو اس « :اگف حفبی بخواهو بهعنوان افستاه یا
مستأمَ واره شهف اسممی شوه ،چنانچه ذوروه بفای راع نیازهایی ماننو وارهات مواه غذایی یتا
تجارت یا تسلیمِ نامه بوه و موت معلومی نی تقاضا نکفه باشو ،میتوانو به موت یتک روز و هو
روز و سه روز تا ه روز واره شوه و اگف بخواهو موت ذبیشتف ی اقامت کنتو ،حکتم آن هماننتو
جایی اس که اما  ،هر حال قوت ،می خواهو قفارهاه هونه منعقو نمایو و چنانکته قتبم گاتتیم،
ذای امف تا چهار ما  ،نه بیشتف ،مجاز اس و هر امکان آن ذ(اعطای امان بفای اقام بی از ه
روز) بفای مسلمانان تفهیو وجوه هاره( ».شیخ طوسی ،1387 ،ج .)51 :2اما ،هر کمال شگاتی،
وی ،هر بحث از ج ایا ،هر همان کتاب ،اتوای هیگفی هاره و مینویسو« :مستأمَ و معاهَتو ،هتف
هو ،عبارت از یک معنا هستنو و او کسی است کته ،نته بتفای مانتون و اقامت هائمتی ،بتف متا
ذمسلمانان واره شو و لذا اعطای اجاز اقام هر شهف اسممی به چنی شخصی به موت یتک
سال ذو بیشتف از آن  ،بوون ج یه ،بف اما جای نیس  ،ولی اعطتای اجتاز بتفای کمتتف از یتک
سال ،حسب صمح هیو اما  ،به صورت معوض و بمعِوض ،جتای است » (شتیخ طوستی،1387 ،
ج .)42 :2اگفچه مااه ای عبارات قابل جمع نیستنو و تاکنون نی تحلیلی از ای تهاا و نحتوة
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حل آن ارائه نشو اس  ،مسلم اس که اصل تقییو امان به متوت هر ایت عبتارات ماتفو عنته
اس ؛ خوا موت مذکور چهار ما باشو یا یک سال .حاصل جمع عبارات مذکور ایت است کته
وروه حفبی به هاراالسم بفای انجا امور ضفوری ،بوون استیذان از حاکم اسممی ،جای و موت
اقام هر ای نوع از وروه هر نهای ه روز اس  ،ولی وروه بفای سایف امور یا اقامت بتی از ه
روز استیذان از حاکم اسممی ال امی اس و اذن هم مستتل انعقتاه قتفارهاه هونته یتا ذمته بتا
رعای احکا آنهاس  .اما ،ای اتوا با امکان اعطای اجازة اقام هر هاراإلستم بته مستتأمَ بته
موت کمتف از یک سال منااات هاره و اعم ،وجه جمع روشنی نی به نظف نگارنوگان نمتیرستو.
به هف حال ،مجموع ای عبارات اصل تقییو امان به موت را اااه میکنو.
عممه حلی نی هر بفخی آثار خوه اعطای امان به غیفمسلمانان را ،ج هر صورت نیاز ،بته یتک
سال محووه هانسته و آن را شف صح قفار هاه (عممه حلی1412 ،ق ،ج88 :15؛ عممه حلتی،
1420ق ،ج210 :2؛ عممه حلی1413 ،ق ،ج503 :1؛ عممه حلی1414 ،ق ،ج98 :9؛ عممه حلتی،
1414ق ،ج ) 322 :9و محقق کفکی بتف ایت حکتم اهعتای اجمتاع کتفه است (محقتق کفکتی،
1414ق ،ج .) 432 :3پس از شیخ طوسی ،عممه حلتی شتایو بتفای نخستتی بتار ،ایت مستئله را
به صورت سؤال از اشتفا توقی هر صح امان مطفح کفه اس  .البتته ،ظتاهف عبتارات وی نیت
متهاا بهنظف میرسو که بفای حل آن بایو چار ای انویشیو .عممه هر خصوص ایت مستئله سته
هیوگا ارائه کفه اس  :جواز اعطای امان به موت بی از یک سال هر بفابف عِتوض ،جتواز اعطتای
امان به موت بی از یک سال هر صورت نیاز و جواز اعطای امان بتهصتورت نامحتووه هر صتورت
اقتضای مصلح  .وی هر کتب منتهی ،تحفیف و هر تذکف  ،هنگتا بحتث از شتفای اهتل ذمته ،هر
تبیی نظف اول ،مینویسو « :مستأ َم که هر عف اقیهتان همتان معاهَتو است  ،بته کستی اطتمق
میشوه که بوون ذوجوه قفارهاه ذمه هارای امان اس  .اما میتوانو ،به موت کمتف از یتک ستال،
چنی شخصی را بهطور بمعِوض یا معوض امان ههتو و اگتف وی بخواهتو بتی از یتک ستال ذهر
هاراإلسم اقام کنو ،پفهاخ عِوض بف او واجب اس » (عممه حلی1412 ،ق ،ج88 :15؛ عممته
حلی1420 ،ق ،ج210 :2؛ عممه حلی1414 ،ق ،ج .)322 :9همتو هر قواعتو و هر تتذکف  ،هنگتا
بحث از موت امان ،هر تبیی نظف هو  ،ابفاز عقیو کفه اس که عقو امتان ،جت هر صتورت نیتاز،
بفای بی از یک سال منعقو نمیشوه (عممه حلتی1413 ،ق ،ج503 :1؛ عممته حلتی1414 ،ق،
ج .)98 :9با ای همه ،وی ،هنگا بحث از اصل مشفوعی امان هر کتتاب تتذکف  ،هر مقتا تبیتی
نظف سو  ،چنی مینویسو« :موت زمان عقو امان بتفای ستایفان و مستتأمَ  ،محتووه بته حتوی
نیس ؛ بلکه ،با توجه به اقتضای مصلح  ،بهصورت مطلق از زمان و مقیتو بته آن صتحیح است و
موت آن میتوانو کوتا یا بلنو باشو» (عممه حلی1414 ،ق ،ج .)86 :9علتیرغتم تهاات ظتاهفی
ای عبارات ،بهنظف میرسو که هم آنها را میتوان به یک اتوا ارجاع هاه ،بهخصوص که عممته هر
تذکف به هف سه اتوا اشار کفه اس  .بنابفای  ،میتوان گا از نظتف عممته« ،امتان» هر صتورت
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وجوه نیاز ،محووه به موت نیس  ،ماننو اعطای امان به سایفان .هر غیف ایت صتورت ،محتووه بته
یک سال اس  ،مگف هر مقابل عِوض .با ای همه ،هلیل تقییو امتان غیفمعتوض بته ستنه و وجتوب
عِوض هر صورت امان بی از یک سال ،هر صورت اقوان حاج  ،معلو نیس .
شایو مبنای تحویو موت امان ،هر کم ای اقیهان ،شهفت حکم به وجتوب جهتاه ابتتوایی
هر هتف ستتال (شتتیخ طوستتی ،1387 ،ج2 :2؛ محقتتق حلتتی1408 ،ق ،ج281 :1؛ عممتته حلتتی،
1413ق ،ج )477 :1و بطمن مهاهنه بی از چهار ما یا یک سال باشو (شتیخ طوستی،1387 ،
ج50 :2؛ عممه حلی1413 ،ق ،ج .)517 :1بفخی نی به ای مطلب اشار کفه انو (مؤسس هائفة
المعار الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج .)41 :17به هف حال ،اگف ایت استتوالل بتف قیتاس استتوار
باشو ،بمهلیل و بطمن آن آشکار و اگف بفای پیشگیفی از لغو مهاهنه و ذمه با تمستک بته امتان
باشو ،بموجه اس  ،زیفا مهاهنه قفارهاه تفک مخاصمه با غیفمسلمانان خارج هاراإلستم است و
اصوال مستل اعطای امان به نامبفهگان هر هار اإلسم نیس و ذمه نی قتفارهاه بتا اهتل کتتاب
پس از اتح هارالکاف بفای تأمی امنی مالی و جانی آنان هر اراضی ماتوحه اس و لذا ایت هو،
با امان به معنای اخص که به منظور تأمی امنی جانی و مالی غیفمستلمانان هر هاراإلستم  ،بتا
غض نظف از وجوه و عو حفب و اتح و عو اتح ،اعطا میشوه ،تااوت اساسی هارنو.
به عنوان نتیجه و با استناه به اطمق اهله و عو مانع از اطمق ،بهنظف متیرستو امتان ال امتا
«موق » نیس و امان می توانو مطلق از موت و یا مقیتو بته آن تشتکیل شتوه .چنانچته امتان
«مطلق از موت» محقق شو باشو ،امان تا بفوز «اسباب زوال» باقی اس  .اما اگف امتان «مقیتو
به موت» منعقو شوه ،با انسمخ موت ،امان نی مناسخ اس و گویی ای قیتو ،بتهمثابت شتف
ااسخی ضمنی هر امان گنجانو شو اس .
بفاساس ای مبنا ،بحث از «حواکثف موت ممک بفای اعطای امتان بته غیفمستلمانان» کته
بهعنوان مسئل هو مطفح شو بوه ،سالبه به انتاای موضوع اس .
 .4 .3 .1درخواست غیرمسلمان
ذیل عنوان «تعفیف اصطمحی امان» تبیی شو که «هرخواس غیفمسلمان» هاخل هر ماهیت
امان نیس  ،ازای رو نبایو هر تعفیف امان قیو شوه .امتا ستؤال ایت است کته «آیتا هرخواست
غیفمسلمان شتف صتح امتان است یتا خیتف؟» .توضتیح اینکته ممکت است «هرخواست
غیفمسلمان» هاخل هر ماهی امان نباشو ،ولی با ای حال یکی از احکتا آن بتوه و هر تحقتق
امانِ صحیح ،شف باشو ،ماننو اینکه مطابق اتوای اقیهان قفائ هاخل هر ماهی نماز نیس و
هر تعفیف آن قیو نمیشوه ،ولی شف صح آن اس  ،همانگونهکه معلومی عِوضی هاخل هر
ماهی بیع نیس  ،ولی طبق رأی مشهور شف صح آن اس .
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هر خصوص مسئل حاضف ،بفخی اقیهان کوشیو انو با تمسک به اطمق بفختی از اهلت امتان،1
ماننو صحیح جمیل ب هرّاج ،2عو اشتفا را ثابت کننتو و گاتتهانتو« :اعطتای امتان مقیتو بته
هرخواس غیفمسلمان نیس یا اینکه حواقل متی تتوان گات اهلته امتان ظتاهف هر معتبتف بتوهن
هرخواس غیفمسلمان هر اعطای امان نیست » (صتاحب جتواهف1404 ،ق ،ج92 :21؛ خامنتهای،
 .)65 :1396با ای همه ،تمسک به اطمق هر جایی موجه اس که مانعی ماننو اهل مقیو هر بتی
نباشو و هر اینجا احتمال وجوه مانع مطفح اس  .چه ،احتمال هالل ماهو آیت شتفیف امتان بتف
اعتبار هرخواس هر مشفوعی و ناوذ آن وجوه هاره .آی ششم سورة مبارک توبته متیافمایتو« :وَ
إِنْ أَحَوٌ مِ َ الْمُشْفِکی َ اسْتَجَارَک اَأَجِفْ ُ حَتَّى یسْمَعَ کلَا َ اللّهِ» .بنابفای  ،چتون وجتوب اجتار  3هر
ای آی شفیاه مشفو به استجارة غیفمسلمان شو اس و شف ماهتو هاره ،مشتفوعی اجتار
بوون استیجار ثاب نیس  .سیو خویی (ر ) هر نقو ای استوالل معتقو اس ظهور آیه هر اشتفا با
قطع نظف از ذیل آی شفیف اس و با لحاظ آن نمیتوان به چنی ظهوری ملتت شتو ،زیتفا ،ایت
قیو ،قفینه بف ای اس که غفض از اجارة غیفمسلمان ،سِتماع کتم خواست و لتذا اگتف احتمتال
سِماع هم وجوه هاشته باشو ،اجار نااذ اس  ،حتی اگف غیفمسلمان استیجار نکفه باشتو (ختویی،
1410ق ،ج .)376 :1به بیان انیتف ،حجی ماهو از باب ظهور اس و با توجه به متمک وجتوب
اجار که طبق ذیل آی شفیاه ،سِماع کم خواس  ،نمیتوان استجار را قیو حکم تلقی کتفه .بته
هیگف سخ  ،ظهور ذیل آیه هر علی سِماع کم خوا بفای وجوب اجار  ،متانع انعقتاه ظهتور بتفای
جمل شفطیه هر ماهو اس و نمیتوان بوان تمسک کفه .هر تأییو ای نتیجه بهنحو هیگفی هتم
میتوان استوالل کفه .بف ای مبنا ،وجوه استجار بفای وجوب اجار هر آیه و بفخی اخبتار ،قیتوی
اتااقی یا غالبی بهشمار میروه و نمیتوان آن را قیو حکم تلقی کفه و از آن ماهو گفات  .بفختی
اقیهان از ای استوالل استقبال کفه انو (سب واری1413 ،ق ،ج.)133 :15
با عنای به منتای شون مقیِتو ،بتفای اثبتات شتف نبتوهن «هرخواست غیفمستلمان» هر
مشفوعی و ناوذ امان میتوان از اطمق اهل امان بهف بفه.

 .2آثار امان
امان هارای هو اثف اصلی اس  :وجوب واای به امان و ل و آن ،که بهتفتیب بفرسی میشونو.

___________________________________________________________________
 .1بفای مطالع بیشتف هر موره «اهله امان» ر.ک :حف عاملی1409 ،ق ،ج.66 :15
...« .2وَ أَیمَا رَجُلٍ مِ ْ أَهْنَىالْمُسْلِمِی َ وَ أَاْضَلِهِمْ نَظَفَ إِلى أَحَوٍ مِ َالْمُشْفِکی َ ،اَهُوَ جَارٌ حَتّى یسْمَعَ کلَا َاللَّه( »...شیخ کلینی،
 ،1387ج.)415 :9
 .3واژة «اجار » ،مصور باب إاعال از اعل «أجَارَ یُجِیفُ» بوه و معنای آن «حمای » اس .
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 .1 .2وجوب وفای به امان
کلمات اصحاب هر خصوص اثف امان ،پفاکنو اس و هر جمیع ابواب اقه بایو بتههنبتال آن بتوه.
لک  ،بفخی اقیهان چنی نظف هاشتهانو که هر صورت عو مغایفت مااه «امان» با شتفع اساستا
«امان» واجبالوااس (محقق حلی1408 ،ق ،ج285 :1؛ عممته حلتی1413 ،ق ،ج .)503 :1بتا
ای همه ،هنوز جای ای پفس باقی اس که آیا امان بفای مستأمَ حق ایجاه میکنو یا نقض
امان ،صفاا ،حکم تکلیای هر پی هاره؟ به هیگف سخ  ،آیتا حفمت ناشتی از امتان یتک حفمت
وضعی اس یا حفم تکلیای؟
هر بی اقیهان امامیه ،عممه حلی توضیحات بیشتفی هر ای بتار ارائته هاه است  .وی هر
قواعو مینویسو « :واای به امان و شفو آن ماننو موت و غیف  ،هر مقابل حفبی که بتفای ختوه
امان گفاته باشو ،واجب اس  ،مشفو بف اینکه متضم ختم شتفع نباشتو و ذهر اثتف امتان ،
ناس و مال او از قتل و اسارت مصون می شوه  ...و هر صورت حات عهتو ذاز طتف مستتأمَ ،
چنانچه مسلمانی او را بکشو ،گناهکار اس  ،ولی ضام نیس  .البته ،اگف مسلمان مال او را تلف
کنو ،ضام اس » (عممه حلی1413 ،ق ،ج .)503 :1بفاساس ای اتوا ،نقض امانِ ناوس ،اق ،
حفم تکلیای هر پی هاره ،لک نقض امانِ اموال ،موجب ضمان اس  .بنابفای  ،وجوه امان بفای
حفبی هر خصوص اموال وی ایجاه حق میکنو ،لک هر خصوص ناتس او ،چنتی نیست  .ایت
تاصیل ،با توجه به اهمی عقمیی جان نسب به مال ،قوری عجیب بهنظف میرسو .عجیبتف از
آن ،تعلیلی اس که محقق کفکی هر جامعالمقاصو هر خصوص ای اتوا ذکتف کتفه است  .وی
مینویسو« :افق ذجان و مال ای اس که متال ،عِتوض هاره ،هرحتالیکته ختوه حفبتی هتیت
عِوضی ،اعم از هیه و کاار نواره» (محقق کفکی1414 ،ق ،ج .)432 :3ای تعلیل بهوضوح محل
اشکال اس ؛ چه ،پس از امان ،عنتوان حفبتی منتاتی است و عِتوض نواشتت جتان حفبتی هر
خصوص جان مستأمَ  ،هیت اقتضا و استل امی نواره.
با ای همه ،اتوای عممه با اینکه تعیی تکلیف حفمت ناتس (تمامیت جستمانی) و متال
مستأمَ  ،هر خصوص حفم تمامی معنوی وی ساک اس  .چه ،همتانگونتهکته گاتته شتو،
متعلَق امان به جان و مال اختصاص نواره و میتوانو هف امتفی را کته از حیتث عقمیتی احتتفا
هاره ،شامل شوه .مقصوه از تمامی معنوی ،امور مفبو به مصالح غیفماهیِ شخصی انسانی هر
ارتکازات عقمیی اس و به اموری بفمیگفهه که نقض آن ،با غتض نظتف از هاشتت یتا نواشتت
تبعات مالی یا جانی بفای شخص ،وه اجتماعی یا ایذای وی را هر پی هاره .بنابفای  ،متیتتوان
گا هایفة معنایی تمامی معنوی هر حقوق ،به «عِفض» هر اقه بسیار ن هیک است  .مصتاهیق
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نقض تمامی معنوی بسیار اس  1و ضمان اجفای آن ،حتی بفای مسلمانان نی  ،جت هر بعتض
مواره ،کامم روش نیس  .هق شوه که حفم اعل یا امکان تع یف بهعل ارتکاب اعتل حتفا ،
هلیلی بف حفم تمامی معنوی شخص نیس و ای هو ،اقت قتبح اخمقتی و اختفوی اعتل و
وجوه هو راع منکف از اجتماع یا بفقفاری نظم عمومی را اااه میکننتو .البتته ،اگتف تقاضتای
تع یف ،حق شخصی باشو که تمامی معنوی او نقض شو اس  ،میتوان آن را هلیلی بف حفمت
تمامی معنوی اشخاص هانس  .بنابفای  ،تا بته نظفیت جتامعی هر خصتوص تمامیت معنتوی
اشخاص از نظف اقه اسممی نفسیو ایم ،سخ گات هربارة حفم معنوی مستأمَ هر اثف امتان
بسیار هشوار خواهو بوه.
با توجه به مطالب پی گاته ،بحث هر خصوص اثف امان بسیار هشوار بهنظف میرسو .هر نگا
بووی ،ممک اس به نظف بفسو که امان صفاا مایو وجوب حا متعلَق امان یا حفم اضفار بته
آن اس و ضمان متعلقات مستأمَ  ،بف افض ثبوت ،هلیل خاصی غیتف از امتان هاره .چته ،امتان
عقوی بفای تأمی امنی غیفمسلمان و متعلَقات او هر هاراإلسم اس و عمومات وجوب واتای
به عقوه چی ی بی از وجوب تأمی امنیت را ااتاه نمتیکنتو و ازایت رو اگتف امنیت وی یتا
متعلَقات او نقض شوه ،صفاا گنا رخ هاه اس و حاکم میتوانو ناقض را تع یف کنو.
هر مقابل ای استوالل می توان گا قفارهاه ،همیشه موجب اشتغال عهوة متعهو اس و به
موجب آن اس که متعهوله میتوانو ایاای تعهو و جبفان نقض آن را از متعهو تقاضا کنو ،زیتفا
اگف ج ای بوه ،متعهوله حق تقاضا نواش و نقض عقو ،صفاا گنا و حستب صتمحویو حتاکم
اسممی قابل تع یف بوه.
با ای همه ،ای تلقی با هو اشکال مواجه اس ؛ اوال همانگونهکه گاته شو ،امان نت ه بفختی
ایقاع اس یا میتوانو به موجب ایقاع منعقو شوه و ازای رو هلیلی بف اینکه ایقتاع ااتاهة تعهتو و
اشتغال عهو کنو ،وجوه نواره و غای مااه اهله ،همان وجوب شفعی عمتل بته مقتضتای امتان
اس و الغیف؛ ثانیا ،تعهو ناشی از امان ،بف افض ثبوت ،یک تعهو به وسیله است  ،نته تعهتو بته
نتیجه .ازای رو مؤمِّ امنی مستأمَ را تضمی نکفه است کته هر صتورت نقتض مجبتور بته
جبفان باشو ،بلکه تعهو کفه اس که تمش کاای بفای ای امف انجتا ههتو و لتذا ،خوشته بتف
سمم مستأمَ و متعلَقات وی ،اصوال ،مضمون نیس  ،مگف هر صتورت تقصتیف متؤمِّ  .حاصتل
آنکه ،امان بی از وجوب حا یا حفم اضفار را اااه نمیکنو و بف افض پذیفش اااهة تعهو یا
اشتغال عهو  ،تعهو ناشی از آن ،یک تعهو مقیو به تقصیف اس .
اما ای سخ را نمیتوان پذیفا ؛ چه ،همانگونهکه گاته شو ،امان نهاهی نه تأسیسی ،کته
___________________________________________________________________
 .1قذ  ،سب و شتم ،تهم و بهتان ،هجو ،تمسخف ،غیب  ،تشبیب ،سوء ظ  ،تجسس ،استطمع از عورات ،خلف وعو ،
غور ،نمیمه ،خیان  ،تولیس ،کذب و حتی غ  ،تطایف و غب نی از مصاهیق مهم نقض تمامی معنوی بهشمار
میرونو.
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امضایی اس و غفض از آن ،تحصیل مصونی قانونی بتفای جتان و متعلَقتات مستتأمِ هر ارض
امان ،به مثاب یک حق ،اس و اگف ج ای باشو ،امان عقمیی محقق نمیشوه ،زیفا عقمی عتالم
اعتماه به کسی را که جان ،مال و متعلَقات انستان را از نظتف قتانونی محتتف نمتیهانتو ،تقبتیح
می کننو ،مگف اینکه شخص مذکور آنا را محتف قلمواه کنو و اق هر ای صورت اس که امتان
عقمیی محقق می شوه .بفای مثال ،چگونه می توان انتظار هاش که غیفمسلمان ،بوون مصونی
شفعی جان و م تعلَقات خوه ،بفای شنیون کم خوا یا اغفاض عقمیتی هیگتف ،چتون ستاارت و
وارهات کاال ،واره هاراإلسم شوه؟ بنابفای  ،اثف امان عقمیی ،بتیشتک تحقتق مصتونی شتفعی
بفای جان و متعلَقات مستأمَ اس  ،مگف اینکه شارع ،حسب مبنتای مشتهور هر متوره حجیت
بناءات و ارتکازات عقمیی ،از ای امف رهع کفه باشو ،که چنی رهعی معلو نیس  .البتته بایتو
توجه هاش که مقصوه از تحصیل مصونی بفای جان شخص و متعلَقات وی از نظف عقم ،ال اما،
تحصیل مصونیتی همسطح با مصونی جان اتباع و متعلَقتات آنتان نیست و مطلتق مصتونی ،
بهمثاب حق ،کاای میکنو ،بوی معنا که چنانچه مستتأ ِم بوانتو هتف گونته لطمته بته جتان و
متعلَقات وی هر ارض امان قابل پیگیفی قانونی اس  ،بفای تحقق مصونی عقمیی کاای اس و
افاتف از آن الز نیس  .بف ای استاس ،حتواقل اثتف امتان ،تعهتو بته حمایت شتفعی از جتان و
متعلَقات مستتأمِ هر چتارچوب ماتاه امتان ،بتهصتورت عینتی (بتوون قیووشتف ) ،یتا همتان
تح الحمایه بوهن ،به مثاب یک حق اس و حتواقل اثتف ایت حتق ،امکتان تقاضتای جبتفان هر
صورت نقض امان اس .
حال ،سؤال ای اس که آیا امان ،هر اقه امامیه ،چنی اثفی هاره؟ به ایت پفست بایتو هر
سه مقا پاسخ هاه .اثف امان نسب به تمامی جسمی ،تمامی معنوی و اموال.
بفرسی اثف امان نسب به تمامی جسمانی ساه نیس ؛ چه ،همانگونهکته گاتته شتو ،طبتق
نظف مشهور اقیهان امامیه به قتل رسانون شخصی که امان هاره ،موجب ضتمان نیست  .هر اتفض
پذیفش مطلق ای نظفیه ،انعقاه امان لغو بوه و اعتماه عقم را جلتب نخواهتو کتفه .البتته ممکت
اس پنواشته شوه که ای اتوا هر اتوای مشهور بی امامیه ،بل افق استممی ،مبنتی بتف اشتتفا
تکااو هر هی هر قصاص (صاحب جواهف1404 ،ق ،ج )150 :42ریشه هاره ،1لک ای پنوار صحیح
نیس ؛ چه ،اوال ،نای قصاص با نای هیه ممزمه نواره 2و ثانیا ،نای هیه نی  ،مستل ناتی هتف گونته
___________________________________________________________________
 .1اگفچه نظفی مشهور ،عو قصاص مسلم هر بفابف کااف اس  ،لک هر باب قتل مسلمی که اعتیاه به قتل اهل ذمه هاره،
اختم شو و عو ای به وجوب قتل اتوا هاه انو .قائمن به ای نظف ،خوه هر باب قصاصی یا حوی بوهن قتل اختم
عقیو هارنو (صاحب جواهف1404 ،ق ،ج.)151 :42
 .2ظاهفا بی اقیهان امامیه هر خصوص عو ثبوت هیه هر قتل مستأمَ اختمای وجوه نواره .ای اقیهان هر استوالل بف
ای اتوا به عو احتفا جان و هور بوهن خون غیفمسلمان تمسک کفه انو (خویی1422 ،ق ،ج )259 :42که اشبه
به مصاهر اس  .بفخی اقیهان نی به بفخی نصوص تمسک کفه و از اختصاص نصوص هی اهل ذمه به آنان سخ
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استحقاق مستأمَ نیس  ،چفاکه ممک اس با وجوه عو قول به ثبوت قصاص و هیته بتف جتانی،
تع یف وی را حق مجنیعلیه هانس  1و حفم وضعی ناتس مستتأمَ را نتیجته گفات  .بنتابفای ،
حواقل اقتضای امان ،بایو ثبوت تع یف هر جنای علیه مستأمَ  ،بتهمثابت یتک حتق ،باشتو و اال از
منظف عقم امان قابل اعتنا نیس  .بف ای اساس ،بفرسی مجوه حکم جنایات علیته مستتأمَنی الز
اس  ،بهویژ آنکه هر میان اقیهان امامیه قول به قصاص مسلمان بهسبب قتل مستتأمَ یتا تغتفیم
وی موااقانی هاره و مؤیواتی هر ای خصوص از روایات باب به چشم میخوره2.
هر خصوص اثف امان نسب به تمامی معنوی نیت  ،بایتو گات کته وجتوه حفمت وضتعی
تمامی معنوی مسلمانان یا ثبوت حق بف عِفض بفای آنان ،بهعنوان قاعتو  ،مستلم نیست  ،چته
رسو به غیفمسلمانان .اما هر موارهی ماننو قذ که حفم معنوی مسلمان پذیفاته شو است ،
عو حفم وضعی تمامی معنوی غیفمسلمان مشهور است و لتذا مستلمان بتوهن مقتذو از
شفای ثبوت حو قذ هانسته شو اس (صاحب جواهف1404 ،ق ،ج .)417 :41همانگونتهکته
گاته شو ،ثبوت تع یف هر ای مواره (صاحب جتواهف1404 ،ق ،ج )418 :41بته معنتای حفمت
وضعی تمامی معنوی غیفمسلمان نیس  ،زیفا مبنای آن ،عقوب گنتا قتاذ و بفقتفاری نظتم
اس  ،نه استیاای حق مقذو  .بف ای اساس ،عقو امان بفاساس هرک مشهور ،تمامیت معنتوی
مستأمَ را صیان نمیکنو .مع هذا ،شایو بتوان از ای امف اغماض کفه و آن را مضتف بته تحقتق
امان عقمیی و لغوی آن نوانس  .ضم اینکه ،الز اس به اقتضتائات قاعتوة الت ا  3هر مستیف
استنبا احکا هر خصوص تمامی معنوی مستأمنی توجه شوه ،چفاکه هور از ذه نیس که
بفخی مصاهیق نقض تمامی معنوی هر عف جامع مستأمَ نی ضتمان اجتفا نواشتته باشتو.
توقیق هر ابعاه ای مسئله نیازمنو تأمل و تعمق اس .
چنانکه گاته شو ،هر خصوص حفم وضعی اموال مستأمَنی چنی حفمتی بتهمثابت یتک
حق از آثار امان اس .
نتیجه آنکه مصونی ناس و متعلقات مستأمَ از آثار امان صتحیح بتوه و واتای بته امتان،
ال اما به معنای شناسایی حقی شفعی بفای مستأمَ اس  .بتهنظتف بایتو پتذیفا کته مصتونی
گاته و به اصل ،یعنی اصل بفائ  ،استناه کفه انو (صاحب جواهف1404 ،ق ،ج .)41 :43اق آی اهلل مکار شیفازی
از اقیهان معاصف ،بهعنوان احتیا وجوبی ،به ثبوت هیه بفای ذمی ،معاهَو و مستأمَ قائل شو و آن را با هیه
مسلمان بفابف هانسته اس (مکار شیفازی ،1385 ،ج.)402 :3
 .1از ظواهف کم اقیهان نمیتوان استنبا کفه که تع یف هر ای مواره از باب «التع یف لکل اعل محف »« ،مخالا با
حاکم اسممی» یا «ضمان اجفای نقض حق» اس  .معهذا ،عبارت سیو خویی ،خالی از اشعار به احتمال اول نیس
(خویی1422 ،ق ،ج.)74 :42
 .2بفای مطالعه هر ای خصوص ر.ک :حاجیه آباهی.1382 ،
 .3بفای مطالعه هربارة قاعوة ال ا ر.ک :بجنورهی1419 ،ق ،ج.179 :3
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شفعی متعلقات امان با مانع شفعی مواجه نیس  ،چفاکه عقو امان هر افض عو اااهة مصتونی
شفعی متعلقات امان ،لغو خواهو بوه.

 .2 .2لزوم امان
هر موره «الز » یا «جای » بوهن امان هر هو مقتا بایتو بحتث کتفه :امتان عقتوی و امتان ایقتاعی.
همانگونهکه گاته شو ،عقوی امان مشهور اس و بف ای افض ،با استناه به «اهل امان» و «اهلت
عا وجوب واای به عقو» که «اهل حفم نیفنگ و افیب» نی مؤیتو آن است  ،تفهیتوی هر لت و
امان نبایو روا هاش  .متعهتذا ،اقیهتان امتان را از طتف اعطاکننتو «الز » و از ستوی مستتأمَ
«جتتای » هانستتتهانتتو( 1عممتته حلتتی1413 ،ق ،ج503 :1؛ محقتتق کفکتتی1414 ،ق ،ج432 :3؛
خامنهای .)18 :1396 ،ناگاته پیواس که ل و عقو از یک ستو و جتواز آن از هیگتف ستو ،نتهتنهتا
محذور ثبوتی نواره که مصواق واقعشو نی هاره ،ماننو هبه به ذیرحم و ره که از ستوی واهتب
و راه «الز » و از جانب متّهب و مفته «جای »انو .بنابفای  ،بایو هیو هلیل جتواز عقتو از طتف
غیفمسلم ،بفخم عمومات ،چیس ؟ ممک اس هر ای مستئله بته اجمتاع تمستک شتوه ،لکت
ثبوت اجماع تعبوی معلو نیس و احتمال مورکی آن نی وجوه هاره .بنابفای  ،بهنظتف متیرستو
منظور از جواز هر اینجا ،جواز اصطمحی نیس و مفاه از آن ،ای اس که امان صتفاا موجتو یتک
حق بفای مستأمَ هر صورت رعای شفای امان اس و وی میتوانو از ای حق صتف نظتف کنتو.
پیواس که صف نظف کفهن از حق ناشی از یک عقو ،به معنای امکان اسخ عقو از ستوی ذیحتق
نیس  ،بلکه مؤیو ل و آن اس  .بنابفای  ،منظور از جواز امان از طف مستأمَ ایت است کته وی
حق هاره به شفای امان عمل کنو یا نکنو و بههلیل اقتضای مااه عقو امان ،نمیتوان او را به عمتل
به مااه امان واهاش  .حال ،اگف وی به مااه امان عمتل کنتو ،حفمت وی هر هاراإلستم محاتوظ
اس و چنانچه از شفای امان تخطی کنو ،حفم وی نی منتای خواهو بوه.
اما اگف امان را ایقاع بوانیم ،تحلیل مسئله ،بهمفاتب ،سهل تف خواهو بوه؛ چه ،ل و امان بفای
مسلمانان از اهل خاص امان از جمله آی ششم سورة مبارک توبته کته افمتوه« :وَ إِنْ أَحَتوٌ مِت َ
الْمُشْفِکی َ اسْتَجارَک اَأَجِفْ ُ حَتَّى یسْمَعَ کم َ اهلل» ،مستااه و بحث از ل و و جواز امان از طف
مستأمَ نی بمموضوع اس  .بف ای اساس ،اگف مستأمَ به مااه امتان عمتل کنتو ،محتتف و اال
ااقو حفم خواهو بوه.

___________________________________________________________________
 .1زحیلی ،از محققان معاصف اهل سن  ،اهعای اجماع هر ای مسئله کفه اس « :و یفی جمهور الاقهاء ،م مالکیه و
شااعیه و حنابله و شیعه اإلمامیه و زیویه :أن األمان عقوً الز ٌ م جانب المسلمی  ...و بالمقابل اقو إتاق الاقهاء
جمیعا علی أن األمان عقوٌ جائ م جانب الکاّار» (ال حیلی1419 ،ق.)293 :
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 .3انحالل امان
اقیهان اسخ امان از طف حاکم اسممی بهعل پیوای ماستو یتا اتوت مصتلح  ،بازگشت
مستأمَ به هار الحفب ،مفگ مستأمَ  ،انقضای موت امان و ارتکاب خیانت را بتهعنتوان استباب
انحمل امان بفشمفه انو (مؤسس هائفةالمعار الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج )44 :17کته بفرستی
تکتک ای مواره از حوصله و هو ای نوشتار خارج اس .

 .4جمعبندی بحث امان
چنانکه روش شو اگف میان کااف حفبی و شخص ذیصمح «قفار امان» وجوه هاشته باشو ،ما بتا
وضعی «امان واقعی» مواجهیم .شایان ذکف اس که هر افض بطمن امان یا عو آگاهی حفبتی
به بطمن آن و یا افض توهم امان توس حفبی وی هارای همان وضعی مستأم است  ،لتیک
بهسبب ایجاه شبه امان و نته امتان واقعتی (محقتق حلتی1408 ،ق ،ج284 :1؛ عممته حلتی،
1413ق ،ج .)504 :1پس از انحمل امان به اسباب پی گاته نیت  ،وضتعی مستتأمَ اتورا بته
حفبی تغییف نمی کنو و از لحظ اطمع وی تا انقضتای مهلت متعتارَ بتفای تتفک هاراإلستم ،
وضعی او کماکان وضعی مستأمَ اس  .البته ،هر بفخی اتفوض ایت مستئله ،اختتم هتایی
وجوه هاره (ر.ک :مؤسسه هائفةالمعار الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج .)44 :17بنتابفای  ،هر متواره
وجوه شبه امان یا پس از انحمل امان تا انقضای مهل متعارَ بفای تتفک هاراإلستم  ،متا بتا
امان حکمی مواجهیم و غیفمسلمانانی که به ای جهات هر هاراإلسم باشتنو ،مستتأمَ حکمتی
قلمواه میشونو.
عمو هلیل ای قاعو هر نظف اقیهان ،احوای روای محمو ب حکم از اما صاهق (ع) است
(عممه حلی1412 ،ق ،ج130 :14؛ صاحب جواهف1404 ،ق ،ج )96 :21که افموه« :اگف گفوهتی
شهفی را محاصف کننو و مفه شهف از محاصف کننوگان امان بخواهنو و آنان بگوینو :نته ،ولتی
اهل شهف گمان کننو که اینها «بله» گاتهانو و بف ای اساس به پی آنان آینو ،هر امان خواهنو
بوه» (حف عاملی1409 ،ق ،ج.)68 :15

 .5وضعیت فقهی غیرمسلمانان ایرانی
با امعان نظف بف آنچه گذش  ،انتاای امان واقعی هر خصوص ایفانیان غیفمستلمان محتفز است ،
چفاکه ایشان و ا عقاب و اختم آنتان ،ستالیان ستال ،هر هاراإلستم ستکون هاشتته و اساستا

تحلیل مبنای فقهی اساسیسازی وضعیت حقوقی اقلیتهای دینی23 ...

استیمان آنان هنگا وروه به سفزمی اسممی ،بمموضوع اس  1.لک بتهستبب حضتور آنتان هر
سفزمی اسممی ،وجوه شبه امان بفای آنان مسلم بهنظف میرسو .توضیح آنکه:
 هر خصوص اقلی های هینی موضوع اصل  13ق.ا ،.به نظف پس از اتما قتفارهاه ذمته یتا
هف هلیل هیگف هال بف از بی رات قفارهاه ،الز بوه اس که ایشتان از موضتوع مطلتع
شو و حاکم اسممی نی احکا انتقاض ذمه را اجفا میکفه .از آنجا که اتااقی رخ نتواه
اس  ،بمشک ایشان از «امان حکمی» بفخورهارنو.
 تبیی وضعی اقلی های هینی خارج از موضوع اصل  13ق.ا ،.کمی هشوارتف اس  .ایت
هسته از غیفمسلمانان ،خوه هو گفو هستنو:
 oایفانیانی که اسم آنان بف هی اسم بوه و لک مفتتو شتو انتو ،امتا بته هالیلتی از
سفزمی اسممی اخفاج نشو انو .به هف نحو احااه ای گفو مسلمان متولو نشتو  2و
با لحاظ قواعو هر خصوص تابعی  ،ایفانی محسوب شو انتو .ازایت رو بتهنظتف نبایتو
تفهیو هاش که حضور ای گفو نی مستنو به امان حکمی اس .
 oایفانیانی که اسم ایشان حفبی بوه و به هف نحو هر سفزمی اسممی هاخل و ساک
شو انو .ای گفو نی همچون گفو پیشی حی والهت مسلم نبوه و هر عی حال
ایفانی هم بوه انو .ازای رو ایشان نی هماننو ایفانیتان اهتل کتتاب و گتفو پیشتی ،
شبه امان هاشتهانو.
با ای همه ،وضعی غیفمسلمانان ایفانی -اعم از اقلی های شناختهشتو و شتناختهنشتو -
بایو افاتف از امان ظاهفی هر نظف گفاته شوه ،چفاکته شناستایی ایشتان بتهعنتوان تبعت هولت
اسممی ،تضمنا یا الت اما ،بف امان واقعی هالل هاره که مصتونی جتان و متعلَقتات آنتان ،ذیتل
قوانی و مقفرات کشور را اشعار کفه اس  .حتی بهنظف میرسو ای شناسایی یا اعطای تابعی ،
به هالیل مختلف منطبق بف امان واقعی اس  .چنانکه اعطای تابعی  ،بهمثاب ایقتاعی است کته
حاکم اسممی با لحاظ مصالحی ،انشا کفه اس  .نیک روش اس که ایت ایقتاع متیتوانتو بتف
«امان واقعی» هالل هاشته باشو .چگونه می توان پذیفا که غیفمستلمانی کته بتفای تجتارت،
ستتاارت و امثتتال ذلتتک ،واره کشتتور شتتو  ،مستتتأمَ واقعتتی باشتتو (مؤسس ته هائتتفةالمعتتار
الاقهاإلسممی1431 ،ق ،ج ،)46 :17لک غیفمسلمانان ایفانی ،هر حکم مستأمَ باشنو .ازایت رو
می توان گا  ،ایفانیان غیفمسلم ،اعم از کتابی و غیفکتابی ،با توجه به اختتم آرا ،مستتأمَ یتا
___________________________________________________________________
« .1بنابفای  ،ممک اس گاته شوه حضور ای ایفانیان هر ایفان نامشفوع اس و بایو اخفاج شونو یا استیمان نماینو .با
ای همه ،تفهیوی نبایو روا هاش که اگف چنی استواللی صحیح هم باشو ،مصونی جان و متعلَقات ای ایفانیان
منتای نیس  .چه ،طبق مطالب پیشی  ،هر صورت حصول شبهه امان بفای غیفمسلمان ،حکم امان هر موره وی
جاری اس و وی هر حکم مستأمَ بهشمار میآیو» (عالیپنا و همکاران.)202 :1399 ،
 .2مسلمان کسی اس که حواقل احو ابوی او بههنگا انعقاه نطاه ،مسلمان بوه و پس از بلو  ،ابفاز اسم کفه باشو.
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هر حکم مستأمَ هستنو .البته ،طبعا هرج مصونی جان اقلی های هینی مستأمَ و متعلَقتات
آنان از نظف اقهی ،با هرج مصونی مسلمانان یکسان نیس  ،لک ای امف ،ناای اصل مصتونی
و بهف منوی آنان از حقوق انسانی نیس .

تحلیل فتاوای حضرر امرام (ره) و مقرام معظرب رهبرری در خصرو
مبنای فقهی وضعیت اقلیتهای دینی
بحث هر خصوص مبنای اقهی حضور اقلی های هینی هر نظا جمهوری اسممی بوون توجه به
نظفهای اما راحل و مقا معظم رهبفی ،بهعنوان اقیه حاکم ،تا نخواهو بوه .هر ای خصتوص
هر مت اتوای حضفت اما (ر )  1چنی آمو اس « :کاار م بور هر پنا اسم هستنو و احکتا
اسم ماننو مسلمانهای هیگف هربارة آنها جاری اس و محقونالوّ بوه و مالشان محتف اس .
روحاللّه الموسوی» (خمینی موسوی ،1389 ،ج .)304 :18ایت اتتوا کته هر پاستخ بته یکتی از
اعضای شورای عالی قضایی صاهر شو اس  ،هرخور توجه اس  .بهنظف متیرستو حضتفت امتا
(ر ) نی نظف به شبه امان هاشتهانو ،چنانکه هر ای اتوا ،صفاا حفبی بتوهن از نامبفهگتان ناتی
شو و به حق ه و حفم مال آنان تصفیح شو است  .هر نتیجته بتهعلت نقتض قتوانی هر
هاراالسم نمیتوان آنها را کش یا استفقاق کفه .البته بایو توجه هاشت حقت ه نامبفهگتان،
تمزمی با قصاص قاتل آنها نواره و ممک اس مجازات آن ،صفاا تع یف باشو.
همچنی هر اتوایی 2که از سوی مقا معظم رهبفی صاهر شتو  ،تصتفیح شتو است ایت
اقلی ها «هر حکم معاهَو» هستنو .ای اتوا هر آرای اقهی حضتفت امتا (ر ) نیت ستابقه هاره.
___________________________________________________________________
 .1مت استاتا از اما راحل« :باسمه تعالی محضف مبارک آی اللّه العظمی االما خمینی-ها ظله العالی علی رؤوس
المسلمی  ،بعو التحیه و السم  ،تقاضا میشوه سؤال ذیل را جواب مفقو افماییو :آیا غیفمسلمانان که هر مملک
ایفان زنوگی مینماینو از اهل کتاب یا غیف آنها ،اگف مفتکب جفمی بشونو ،که حو یا تع یف هارنو ،ماننو سفق و زنا یا
جاسوسی یا ااساه یا محاربه یا قیا علیه حکوم و هماننو اینها .آیا ماننو مسلمانان بایو مجازات شونو؟ یا آنکه
مجازات آنها هر ماننو جاسوسی به بعو احتیاج به اشتفا تفک هاره؟ و یا آنکه چون با مثل جاسوسی حفبی شونو به
ماننو کااری که شفای ذمه عمل نکننو با آنان معامله گفهه ،یعنی بفگفهانون به مأم و یا تخییف حاکم بی قتل یا
اویه یا استفقاق که حضفتعالی هر مسئل هش تحفیفالوسیله ،ج  ،2ص  503هر تخییف اشکال افموهیو.
 1362/11/03از طف شورای عالی قضایی ت ابوالاضل میفمحموی.
«باسمه تعالی کاار م بور هر پنا اسم هستنو و احکا اسم ماننو مسلمانهای هیگف هربارة آنها جاری اس و محقون
الوّ بوه و مالشان محتف اس  .روحاللّه الموسوی» (خمینی موسوی ،1389 ،ج.)304 :18
« .2آیا اهل کتابی که هر کشورهای اسممی زنوگی میکننو ،حکم اهل ذمّه را هارنو؟
آنان تا زمانىکه مطیع قوانی و مقفرات هول اسممى که هر حمای آن زنوگى مىکننو ،باشنو و کارى که منااى با أمان
اس  ،انجا نوهنو ،حکم معاهو را هارنو» (خامنهای.)320 :1388 ،
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(خمینی موسوی ،1300 ،ج .)779 :2هر مقا تحلیل ای اتوا بایو توجه هاش کته واژة معاهَتو
هر کم اقیهان ،هر چهار معنای متااوت استعمال شو اس  .بهمنظور تبیی مقصوه ایت اتتوا
الز اس به بفهاش های مختلف از ای ماهو اشار شوه:
 بفهاش اول از واژة «معاهَو» معنای عتا آن است کته اعتم از «ذمتی» و «مهتاهَن» و
«مستأم » اس و هف غیفمسلمانی را که با هول اسممی رابطه یا عهوی هاشتته باشتو،
شتتامل متتیشتتوه (عمیتتو زنجتتانی1421 ،ق ،ج .)282-283 :3چنانکتته هر افمتتای
امیفمؤمنان ای معنا موره اشار قفار گفاته اس  ...« :بَلَغَنی اَنَّ الفَّجُلَ مِنهُم کان یَتوخُلُ
عَلَی المَفاَةِ المُسلِمَ ِ وَ االُخفَی المُعاهوَة ( »...شیخ کلینی ،1387 ،ج .)362 :9ای معنا از
معاهو که به معنای لغوی ای واژ بسیار ن هیک اس و عبارت از هف توااق و یا تعهوی
از سوی حاکم اسممی با غیفمسلمانان اس .
« معاهَو» هر معنای هو همان «مهاهنه» یا «مواهعه» است کته بفاستاس نظتف مشتهور
اقیهان امامیه از جملته مقتا معظتم رهبتفی مختتص بته قتفارهاه هولت استممی بتا
غیفمسلمانان خارج از هاراالسم اس (خامنتهای .)199-200 :1396 ،عممته حلتی هر
تذکف و منتهی ،بف تفاه معاهو و مهاهنه تصفیح کفه است (عممته حلتی1414 ،ق،
ج352 :9؛ عممه حلی1412 ،ق ،ج .)115 :15هر ای معنا ،معاهَو اتباع هولتتی هانستته
شو که میان آنان و هول اسممی وضعی تفک مخاصمه بفقفار اس .
 معاهَو هر معنای اصطمحی سو همان مستأمَ است  .شتیخ طوستی و عممته هر کتتابهتای
خوه« ،مستأمَ » و «معاهَو» را متفاه هانستهانو (شیخ طوسی ،1387 ،ج42 :2؛ عممته حلتی،
1412ق ،ج88 :15؛ عممه حلی1420 ،ق ،ج210 :2؛ عممه حلی1414 ،ق ،ج.)322 :9
 واژة «معاهَو» هر بفهاش چهار  ،بهعنوان قفارهاهی خاص و قستیم نهاههتای ستهگانت
«ذمه»« ،هونه» و «امان» شناخته میشوه .هر ای بفهاشت  ،معاهَتو بته کستی اطتمق
میشوه که طف ای معاهو اس  .بفاساس ای نظف ،حاکم اسممی میتوانو مبتنتی بتف
مصالح جامع اسممی ،مباهرت به انعقاه معاهواتی با غیفمستلمانان کنتو کته نتیجت آن
اعطای مصونی به غیفمسلمانان و مبنایی شفعی بفای حضور آنان هر هاراالستم باشتو
(کعبی.)18 :1395 ،
هر خصوص ای اتوا ،بفخی از اصحاب قلم ضم اشار به اینکه شفای معاهتو میتان اهتل
کتاب ساک هر هاراإلسم و حکوم اسممی بف عهوة حاکم استممی است و وی متناستب بتا
مصالح و اقتضائات حکوم اسممی اقوا به انعقاه معاهو با غیفمستلمانان متیکنتو ،مقصتوه از
«معاهَو» هر ای اتوا را بف بفهاش چهار حمل (کعبی )16-23 :1395 ،و بیتان کتفه انتو کته
«آن هسته از آیات قفآن کفیم که هر آنها به ل و واای عهو نسب به همت کستانی اشتار هاره
که اقوا به انعقاه قفارهاههایی با مسلمانان میکننو (بهویژ اهل کتاب) ،هلیلی بف امکتان انعقتاه
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معاهو میان حکوم اسممی و غیفمسلمانان اس  .عمو بف ای  ،هر روایات ائمهی معصومی بته
عهو با غیفمسلمانان و تعیی حقوقی بفای آنان اشار شو که هلیلی بف امکان انعقاه معاهتو بتا
اهل کتاب هر حکوم اسممی تلقی میشوه» (کعبی.)18-19 :1395 ،
معذلک بهنظف میرسو ،بفهاش چهار از واژة «معاهَو» نمیتوانو مبنای اقهی جه حضور
ای هسته از اقلی ها باشو؛ چه ،ل و واای به عهو نسب به کسانی که طف قتفارهاه مستلمی
هستنو ،تمزمی با امکان انعقاه معاهو میان حکوم اسممی و غیفمستلمانان بتهعنتوان مبنتای
حضور آنان هر هاراالسم نواره و اساسا هو موضوع متااوتانو .آیات و روایاتی که بهعنوان هلیلی
بف ای موعا اقامه شو انو ،صفاا مبی حکم ل و واای به عهو پس از انعقتاه قتفارهاه هستتنو و
نسب به امکان یا عو امکان انعقاه عهوی از سوی حکوم اسممی با غیفمسلمانان –بهعنتوان
قسیم نهاههای سهگان ذمه ،هونه و امان -مافو عنه هستنو .بهعبتارت هیگتف ،هر اتفض امکتان
انعقاه چنی قفارهاهی ،ای آیات هلیلی بف ل و واای به آنها محسوب میشونو ،لک آیات م بور،
هربفهارنوة حکمی هر خصوص امکان انعقاه چنی عقوهی نیستنو.
از سوی هیگف ،ای بفهاش از اتوای مقا معظم رهبفی با هیگتف نظفهتای معظتمٌلته ،مغتایف
بهنظف می رسو .چنانکه ایشان هر تعامل میان حکوم اسممی و غیفمسلمانان ،قائتل بته اصتال
جهاه  -ناشی از عمومی و اطمقات اهل آن -هستنو؛ بوی معنا که اوامف اکیتو قتفآن کتفیم هر
خصوص جهاه ،شامل حکم ال امی (وجوب) اس و نمیتوان آن را حمتل بتف جتواز جهتاه کتفه.
چنانکه اهعای مغایف ای بفهاش  ،نتیجهای خم مقتضای حکم و بتفخم ستخ حکیمانت
خواونو ع وجل هر پی خواهو هاش  .از ای اتوای مقا معظم رهبفی متیتتوان تتوقیای بتوهن
نهاههای سهگان م بور هر مقا اعطای مصونی به غیفمسلمانان را استنبا  1و وجوه قسیمی هر
کنار ای نهاهها را نای کفه .ممک اس گاته شوه که عمو و اطمق اهل والی اقیه ،حاکم بف
اهل اصال جهاه بوه و ازای رو بفهاش توقیای بتوهن نهاههتای متذکور ،مختووش است  .امتا
بهنظف می رسو قول به حکوم اهل والی اقیه بف اهل اصال جهاه ،قتفی بته صتح نیست ،
چنانکه اهل اصال جهاه ،هر مقا بیان تکلیف حکوم اسممی اعم از زمان ظهور و غیب امتا
معصو (ع) اس و به هورة غیب اختصاص نواره .بهعبارت هیگف ،بهنظف میرسو ای موضتوع از
حوزة اختیارات اما (ع) نی خارج اس که به طفیق اولی هر زمفة اختیارات ولیاقیه نیس .
اا ونبف اینکه هر افض صح ای نظف ،مبنی بف امکتان انعقتاه هتف عهتوی از ستوی حتاکم
اسممی با غیفمسلمانان مبتنی بف مصلح  ،ذکف عبارت «هر حکم معاهو» هر اتوای حضفت اما
(ر ) و معظمًله چه توجیهی می توانو هاشته باشو؟ چه ،ای قفارهاه مبتنی بف تعفیف مذکور ،یک
معاهو محسوب میشوه و ذکف واژة «هر حکم» نمیتوانو مایو معنای خاصی باشو.
___________________________________________________________________
 .1تبیی اهل تاصیلی ای موضوع از حوصل نوشتار حاضف ،خارج اس .
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همچنی  ،هر ابتوای ای نوشتار هالیل عو قابلی توجیه وضعی کنونی اقلی هتای هینتی
مبتنی بف نهاه «هونه» بهتاصیل تبیی شو .بنابفای نمی تتوان گات مقصتوه از استتعمال واژة
«معاهَو» ،همان «مهاهَن» بوه اس  .ازای رو امکان حمتل معنتای «معاهتو» بتف بفهاشت هو
منتای اس  .از طفای ،اگف بفهاش اول ممک بوه باشو ،طبعا ای اتوا اشار ای به مبنای اقهی
حضور اقلی های هینی هر جمهوری اسممی نواره و صفاا به آثتاری همچتون مصتونی جتان و
مال و غیف توجه هاره و صوور آن هر مقا حکم اقیه حاکم قابل تحلیل اس .
به نظف نگارنوگان« ،معاهَو» یا «هر حکم معاهَو» هانستت نامبفهگتان هر ایت اتتوا از بتاب
معنای سو معاهو اس که به معنای «مستأمَ » اس  .چنانکه اوال تصفیح موجوه هر مت اتوا
نسب به استمفار مصونی ماهامی که اقوامی خم «امان» از ستوی آنتان بتفوز نیااتته است ،
هالل صفیح بف مبنا بوهن «امان» هاره؛ ثانیا هر میان بفهاش های مذکور صفاا «امان» اس که
شامل هو قسم «امان واقعی» و «امان حکمی» اس  .ازای رو بتهنظتف متیرستو ذکتف «هر حکتم
معاهَو» هر مت اتوا ،به معنای شبه امتان باشتو؛ ثالثتا لت و رعایت قتوانی و مقتفرات نظتا
اسممی نی امار ای بهمنظور استقفار شبه امان اس .

نتیجهگیری
با عنای به مجموع آنچه تبیی شو ،حضور غیفمسلمانانِ هاخل هاراإلسم  ،مستتنو بته یکتی از
قفارهاههای «ذمه»« ،هونه» و «امان» خواهو بوه که قسم اخیف خوه هو شتق «امتان واقعتی» و
«امان حکمی» را شامل می شوه .غیفمستلمانانی کته حضورشتان مستتنو بته هتیتیتک از ایت
قفارهاهها نباشو ،از مصونی بهف منو نیستنو .نتایج بفرستی ایت پتژوه نشتان متیههتو کته
مهاهنه ،از اساس بفای غیفمسلمانان هاخل هار اإلسم تشفیع نشو و اثفی بفای آنان نواره ،مگتف
اینکه هر قفارهاه مهاهنه به شمول ایشان تصفیح شو باشو .اطمق «معاهَتو» و «ذمتی» نیت بتف
ایفانیان غیفمسلمان ،مشکل اس و تنها وضعی قابل تطبیق ،همان امان بهنظف رسیو.
بفرسی ابعاه مختلف «امان» نی نشان هاه که مانعی بهمنظور پذیفش مستأم بتوهن ایفانیتان
غیفمسلمان وجوه نواره؛ چه ،بفاساس اختم هر اتاوا ای امان واقعی باشو یتا ظتاهفی ،هر وضتع
حقوقی ای اقلی ها تااوت شگفای ایجاه نخواهو شتو .بتیگمتان هر خصتوص اقلیت هتای هینتی
موضوع اصل 13و غیف آن حواقل شبه امان بفای آنان محفز اس  .البته مستنوا به اعطای تابعیت
از سوی هول اسممی ،به نظف بایو افاتف از امان حکمی را بفای ایفانیتان غیفمستلمان لحتاظ کتفه.
البته هرج مصونی جان اقلی های هینی مستأمَ و متعلَقات آنان با هرجت مصتونی مستلمانان
یکسان نیس  ،1لک اصل مصونی و بهف منوی آنان از حقوق انسانی ثاب اس .
___________________________________________________________________
 .1ای موضوع آثاری هاره از جمله هر می ان هیه و امثال آن.

 28فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

هر پایان شایان ذکف اس که بفرسی وضعی حقوقی اقلیت هتای هینتی شتناختهنشتو هر
جمهوری اسممی ایفان و تطبیق مبنای اقهی اخذشو هر ای پژوه با مبانی حقوق موضوعه،
به خصوص نهاه تابعی  ،خوه ،نیازمنو پژوهشی مستقل اس که با پیونو میان ای هو ،الگویی به
منظور بفقفاری ارتبا عاهالنه و کارامو میان حکوم اسممی و اقلی های هینی ارائه شوه1.
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