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Abstract
The purpose of the research is to study minority rights in universal declaration of human
rights and in Islam with emphasis on traditions of the age of appearance. This research
method is descriptive –analytic and desk research and its findings show that by following
the principle of Quran, human dignity, imams’ justice, and human’s power, each tradition
that is contrary to these guidance principles, is not acceptable, and Imam Mahdi will treat
(face) religious minority with reason and logic. Those who do not accept Islam (have not
been converted to Islam), will live under his rule of justice. While discussion about
minority in international rights, however, they have rights according to words and meaning
(provisions) of human rights statement, but it seems that duty to deserve minority rights has
become a international convention (custom) by various governments; in particular
(specially), international rights in such issues either there is no guarantee for performance,
or have very weak performance bond. But deserving and respecting minority rights in
Islam, addition to being right, it also is humanitarian duty, and real Muslims and Islamic
governments consider themselves bound to deserve (respect) minorities rights.
Keywords: Human rights, International rights, Minorities rights, Rights, The age of
appearance, Traditions.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقليتها در اعالميه هاي جهانی حقوق بشر و در اسالم با تكيه بر روایات عصر ظهور است .یافتههااي
این پژوهش که به روش توصيفی -تحليلی و مطالعه کتابخانهاي است ،نشان میدهد که با تأسی به اصول قرآنی ،کرامت انسانی ،عدالت
ائمه معصومين و اختيار انسان ،هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد ،پذیرفتنی نيست و حضرت مهدي (عج) نيا باا اساتدول و
منطق با اهل کتاب مواجه خواهد شد و آن عده قليلی که اسالم نياورده باشند در پناه حكومت عدالتگساتر آن حضارت دنادگی خواهناد
کرد .در حالی که در حقوق بينالملل ،بحث اد حقوق اقليتها ،هرچند در لفظ و مفاد بيانيههاي حقوق بشري ،جنبه حق و تكليفای دارناد،
اما به نظر نمیرسد تكليف در جهت رعایت حقوق اقليتها اد سوي حاکميتهاي مختلف ،به صورت عرف بينالمللای درآماده باشاد ،باه
ویژه اینكه حقوق بين الملل حداقل در این قبيل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست ،یا داراي ضمانت اجراي بسيار ضعيفی است ،اماا رعایات
حقوق اقليتها در اسالم ،عالوه بر جنبه حقبودن ،داراي جنبه تكليفی ني میباشد و مسلمانان واقعی و دولتهاي اسالمی خود را مكلاف
به رعایت حقوق اقليتها میدانند.
واژگان کلیدی :حقوق اقليتها ،حقوق بشر حقوق ،حقوق بينالملل ،روایات ،عصر ظهور.
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مقدمه
در طول تاریخ ستمهای زیادی بر اقلیتها روا داشته شده است .هر چند قرن هفدهم را میتوان
دوره بیداری مجامع بینالمللی در تدوین و تصویب اسناد متعدد بینالمللی در این حوزه دانست،
واقعیت این است که پیشرفتنکردن مقررات حمایتی یادشده در سالهای اخیر محسوس است،
ناآگاهی از مقررات اسالمی از سوی دیگر باعث شده است ،عدهای تصور کنند اسالم در این زمینه
مقرراتی ندارد ،یا اگر دارد ،ابتدایی است ،در این حوزه توجه بیشتر به روایات عصر ظهور و
رعایت حقوق اقلیتها در حکومت جهانی حضرت مهدی و مقایسه آن با مقررات حقوق بشری
می تواند آشکارا تفوّق و برتری مقررات اسالمی را نسبت به آنچه در مقررات بینالمللی آمده
است ،روشن کند ،این امر در آنجا بیشتر روشن میشود که بدانیم «مهدویت» در واقع استمرار
حرکت رسوالن الهی و تداوم خط امامت است و اهداف آن ،همان اهداف انبیاء و اولیای الهی
است ،چه اینکه اگر حکومت مهدی (عج) تجربه نشده است ،سابقه حکومت پیامبران و ائمه
علیهمالسالم جلوی چشم ماست «مدینة املهدی» آینده به نوعی تدوام «مدینة النبی» گذشته است .برای
اطالع از «مدینه در پیش» میتوان نگاهی به «مدینه در پس» انداخت و از آنجا که در روایات وارده
بر ادامه سیره نبوی و علوی از طرف مهدی (عج) تأکید شده است ،میتوان با عنایت به پشتوانه
تاریخی از آینده روشن خبر داد.
برای نمونه ،امام صادق (ع) میفرمایند« :یسری فیهم بسریة رسول هللا و یعمل بینهم بعمله؛ [ -مهدی
(عج)] در میان آنها به سیرۀ رسول خدا عمل میکند و راه و روش او را انجام میدهد» (شیخ
مفید 4141 ،هـ ق ،ص.)194
روایات دیگر از آن حضرت منقول است که فرموده اند؛ «یسری بسریة رسول هللا وال یعیش اال عیش
امریاملؤمننی؛ [مهدی (عج)] از سیرۀ جدش رسول خدا (ص) پیروی میکند و شیوه زندگیاش
همچون امیرمؤمنان (ع) است» (شیخ طوسی4144 ،هـ ق ،ص.)722
در روایت دیگر از آن امام همام آمده است؛ «یصنع کما صنع رسول هللا (ص) ،یهدم ما کان قبله کما
هدم رسول هللا (ص) امر اجلاهلیة و یستأنف االسالم جدیدا؛ سیره آن حضرت ،سیره رسول خداست ،امور
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خرافی و سنتهای جاهلی را منهدم میکند و اسالم را به شکل نو و جدید عرضه میکند».
(مجلسی ،بیتا ،ج  ،27ص127؛ صافی گلپایگانی 4149 ،هـ.ق ،ص )123
رسول خدا (ص) در این زمینه میفرمایند« :املهدی یقفوا اثری الخیطئ؛ مهدی (عج) روش من
(پیامبر) را دنبال میکند و هرگز از روش من بیرون نمیرود» (صافی گلپایگانی 4149 ،هـ ق،
ص .)194در روایتی دیگر آمده است« :قال رسولهللا (ص) :القائم من ولدی امسه امسی و کنتیه کنیتی و مشائله
مشائلی و سنته سنّتی یقیم الناس علی امتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب ربی عزوجلَ ،من اطاعه فقد اطاعنی و

من عصاه فقد عصانی و من أنکره فی غیبته فقد انکرنی و من ک ّذبه فقد ک ّذبنی و من ص ّدقه فقد ص ّدقنی ...؛
مهدی (عج) از فرزندان من است ،اسمش اسم من و کنیهاش کنیه من و سیمایش سیمای من است،
و سیره و روش وی ،سیره من است ،مردم را به شریعت من میخواند و آنها را به قرآن کریم
دعوت می کند ،هر کس از وی اطاعت کند پس از من اطاعت کرده است و هر کس از وی
نافرمانی کند از من نافرمانی کرده است و هر کس وی را در زمان غیبت انکار نماید پس مرا انکار

نموده است و هر کس وی را تکذیب کند مرا تکذیب نموده است و هر کس وی را تصدیق نماید
مرا تصدیق نموده است» (صافی گلپایگانی 4149 ،هـ ق ،ص.)712
از امام باقر (ع) نیز روایت شده است« :ا ّن قائمنا اهل البیت اذا قام لبس ثیاب علی (ع) و سار بسریة
علی (ع)؛ قائم ما اهل بیت هنگامی که قیام کند ،همچون علی (ع) لباس خواهد پوشید و به سیره او
عمل خواهد کرد» (مجلسی ،بیتا ،ج ،14ص.)113
همانطور که بیان شد آنچه از عدالت و سیره مهدی (عج) گفته شده است ،بر اساس مقتضای
روایات است و آنچه که از سیره محمد (ص) و علی (ع) و ائمه دیگر در دست ماست .در واقع،
پیشینه محققّ است که نمیتوان در آن تردید کرد .بنابراین ،باید روایت را با درایت درآمیخت و با
تجارب تاریخی ،به آینده روشن امیدوار بود.
حقوق اقلیتها در اعالمیههای حقوق بشر
با نگاهی اجمالی به مجموعه اعالمیههای حقوق بشر ،در خواهیم یافت که صرف نظر از مکاتب
مختلف فلسفی و حقوقی و بیتوجه به نظریههای حقوق الهی و فطری یا حقوق طبیعی از سویی،
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و دکترین حقوق تحققی و موضوعه از سوی دیگر ،آنچه این مکاتب بر آن اتفاق نظر دارند،
شناسایی حقوق انسانها و احترام حداقل قولی از این حقوق است .در ادامه ،به طور مختصر،
گزارشی از این اعالمیهها بیان میشود .سپس ،بحث اصلی مطرح میشود.
 .4اعالمیه اسالمی حقوق بشر مصوب پنجم اوت  4994میالدی وزرای امور خارجه سازمان
کنفراس اسالمی قاهره در ماده یک بند الف آورده است« :بشر به طور کلی یک خانواده میباشند
که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل
شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند ،بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد ،یا رنگ یا زبان
یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره .ضمناً عقیده صحیح ،تنها
تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان میباشد» (ناصرزاده ،4127 ،ص.)2
 .7اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر  4911میالدی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در مواد مختلفی به این موضوع پرداخته است ،برابری همه افراد بشر از لحاظ حیثیت و
حقوق (ماده  )4حق آزادی فکر ،وجدان و مذهب و حق آزادی تغییر مذهب و عقیده (ماده )41
حق آزادی عقیده و بیان (ماده  )49حق تشکیل جمعیتهای مسالمتآمیز (ماده  )74حق عبور و
مرور آزادانه در هر کشوری (ماده  )41و باالخره حق برخورداری از همه حقوق و آزادیهای
مندرج در اعالمیه بدون هیچ گونه تمایز از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا
هر عقیده دیگر و نیز ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت یا هر موقعیت دیگر (ماده .)7
 .1اعالمیه کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران مصوب 4931م که به منظور بررسی
پیشرفت های حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و تنظیم
برنامه ای برای آینده برگزار شد ،نیز در موادی نگرانی خود را از موارد نقض حقوق بشر کماکان
اعالم داشته است چنانچه عمدتاً به موارد نقض حقوق بشر ناشی از تبعیض بر مبنای نژاد ،مذهب
و اعتقاد اشاره کرده است که مبانی آزادی ،عدالت و صلح را در جهان به مخاطره انداخته است
(مواد  1 ،2 ،47و .)42
 .1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  43دسامبر  4933مجمع عمومی سازمان
ملل متحد به حقوق بشر و حقوق اقلیتها توجه نشان داده است ،لزوم شناسایی حقوق همه افراد
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مقیم در کشورها از طرف دولتهای متبوع آنها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر( ،ماده  ،)7عدم امکان اخراج بیگانه از قلمرو یک کشور
مگر مطابق با قانون (ماده  ،)41حق آزادی فکر و وجدان و مذهب (ماده  )41حق تشکیل مجامع
مسالمتآمیز (ماده .)74
ماده  72میثاق با صراحت بیشتر مقرر میدارد« :در کشورهایی که اقلیتهای نژادی ،مذهبی یا
زبانی وجود دارند ،اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که
مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده
و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند».
بعدها «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به منظور حصول
هرچه بیشتر مقاصد میثاق حقوق مدنی و سیاسی به امضا رسید که بر اساس آن کمیته حقوق بشر
تشکیل شد و این اختیار را یافت تا اطالعیههای افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از
حقوق یادشده در میثاق شدهاند ،دریافت کند و به نحو یادشده در پروتکل مورد رسیدگی قرار دهد
(ناصرزاده ،4127 ،ص.)11
کنوانسیونهای دیگری نیز به تصویب مجامع بینالمللی رسیده است که در آنها به حقوق بشر
و از جمله حقوق اقلیتها توجه نشان داده شده است و برای اختصار از ذکر آنها خودداری
میکنیم.

4

مواردی که بیان ش ،به طور عام از حقوق بشر صحبت میکرد که از جمله شامل اقلیتها نیز
 .4در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد .4 :میثاق بینالمللی حقـوق اقتصـادی ـ اجتمـاعی و فرهنگـی مصـوب 43
دسامبر  4933سازمان ملل متحد؛  .7اعالمیه جهانی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر  4929مجمـع عمـومی سـازمان
ملل متحد؛  .1کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوب  41دسامبر  4929مجمع عمـومی زمـان ملـل متحـد؛ .1
قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب  74دسامبر  4932میالدی مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد؛ .2
اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب  73اوت 4219؛  .3کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایـت آپارتایـد
مصوب  14نوامبر  4921که دولت ایران در سال  4131ش به آن ملحق شده است ،موادی از منشور ملـل متحـد .ر.ک.
ضیائی بیگدلی ،4114 ،ص.711
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میشد .اما معاهداتی نیز در عرصه بینالمللی به چشم میخورد که به طور ویژه و خاص از
اقلیتها حمایت کرده است .برای نمونه میتوان از «عهدنامه وستفالی  »4311و «عهدنامه وین
 »4142اشاره کرد که بهصراحت به آزادی مذهبی توجه نشان داده است ،و «معاهده برلن  »4121که
به همه حقوق و آزادیهای فردی بدون تبعیض نژادی ،مذهبی و زبانی اشاره کرده است .اگر
معاهده  4123پاریس نیز به صراحت تبعیض نژادی و مذهبی را منع کرده است ،در واقع ،پس از
جنگ جهانی اول ،تغییرات عمده ای در مرزهای برخی کشورها رخ داده است و همین امر باعث
اختالط نژادی ،مذهبی یا زبانی ملتها شد و سکونت اقلیتها را در این قبیل کشورها به همراه
داشت؛ مانند سکونت اقلیت لهستانی در ترکیه که امروزه تابعیت کشور ترکیه را دارند.
«جامعه ملل» سابق در مقابل حقوق و امتیازاتی که برای اقلیتها در نظر گرفته بود ،وظایفی نیز
بر عهده آن ها گذاشت؛ برای مثال لزوم وفاداری به کشور متبوع خود و همکاری صمیمانه با آن را
میتوان مطرح کرد .روش حمایت از اقلیتها در جامعه ملل ،شامل یک آییننامه نظارت بینالمللی
بود که در آن اقلیتها می توانستند درباره وضعیت خود ،از کشور متبوع خویش ،به طور مستقیم،
به شورای جامعه ملل که مأمور نظارت بود ،شکایت کنند ،بعد از طرح موضوع در شورا ،اگر میان
شورا و کشور دخیل ،اختالف نظر پیش میآمد ،مسئله به دیوان دائمی دادگستری بینالمللی ارجاع
میشد که رأی دیوان در این زمینه قطعی و الزماالجرا بود با انحالل جامعه ملل ،در هیچیک از
اسناد بینالمللی حقوق بشر ،بهصراحت حمایت از اقلیتها مطرح نشده است .هر چند با عنوان
عام دفاع از حقوق بشر آمده است .البته تنها سند بینالمللی حمایتکننده از اقلیتها «اعالمیه
حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی ،مذهبی یا زبانی» است که در قطعنامه شماره 412
مجمع عمومی ملل متحد در  41دسامبر  4997تصویب شده است (ناصرزاده ،4127 ،ص.)724
بررسي حقوق اقلیتها در اسالم با تکیه بر روایات عصر ظهور
تجربه تاریخی نشان میدهد هیچ دینی به اندازه اسالم نتوانسته است حقوق اقلیتها را تضمین
کند ،اقلیت های مذهبی با انعقاد پیمان ذمّه به عنوان متحدین حکومت اسالمی شناخته خواهند شد
و در پناه حکومت اسالمی قرار خواهند گرفت ،حتی برخی نویسندگان حقوقی به حق بر این
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باورند که ذمّیان ،آن دسته از اهل کتابند که با پرداخت جزیه و بستن قرارداد اقامت دایم ،شهروند
و تبعه دولت اسالمی محسوب میشوند و از حقوق مساوی با مسلمانان ،بهرهمند میشوند ،این
عده ،بر این اساس ،به آن دسته از نویسندگان که با عنوان «حقوق بیگانگان» از اهل ذمه سخن به
میان میآورند ،خرده میگیرند که ذمیان با پرداخت جزیه ،و به جا آوردن شرایط و عملکردن به
تکالیف خود ،اساساً بیگانه محسوب نمیشوند (قرباننیا ،4129 ،ص.)94
قرآن کریم به عنوان کالم الهی و معجزه آخرین رسول هدایت ،بهروشنی ،حمایت از حقوق
ذین مل یقتِلوُک ُم فی ال ّدین و مل
اقلیتها را به مسمانان گوشزد میکند و میفرماید« :ال ینهن ُکم هللاُ َعن الّ َ
ُخیرجوُکم من دی ِرُکم اَن تربوهم و تُ ِ
ین قتَ لُوُکم فی ال ّدی ِن و
حیب
قسطوا اِلَی ِهم ان هللا ُّ
َ
ّ
املقسطنی* اّّنا ینه ُک ُم هللاُ َع ِن ال ّذ َ
ِ
ِ
ِ
ظه ُروا علی اخراج ُکم اَن تَولّوهم و َمن یتوهَّلُم فاُولئک ُهم الظّلمو َن؛ خداوند فقط شما را از
اخرجوُکم من دی ِرکم و َ
َ
کسانی که با شما در کار دین کارزار نکردهاند و شما را از خانه و کاشانهتان آواره نکردهاند ،نهی
نمی کند از اینکه در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید ،بیگمان خداوند دادگران را
دوست دارد ،خداو ند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کردهاند و شما را از خانه
و کاشانه تان آواره کردهاند و برای راندنتان [با دیگران] همدستی کردهاند ،نهی میکند از اینکه
دوستشان بدارید و هر کس دوستشان بدارد ،آنانند که ستم کار هستند» (ممتحنه 1 :و .)9
بنابراین ،حقوق اقلیت ها در جامعه اسالمی به رسمیت شناخته شده است ،اما البته مشروط
است به اینکه مزاحم اسالم و مسلمانان نباشند و ضد آنها کاری صورت ندهند ،آزادی و حرمت
اقلیت های مذهبی در اسالم تا جایی است که اگر مرتکب اعمالی شوند که در دین آنها جایز
است ،ولی در دین اسالم حرام میباشد .مانند شرابخواری ،کسی حق ندارد متعرض آنها شود،
البته به شرط اینکه به افعال حرام ،تظاهر نکنند (زیدان ،4923 ،ص.)742
بر اساس فقه اسالمی ،اگر دو نفر از اهل ذمه ،مرافعه خود را پیش قاضی مسلمان ببرند ،قاضی
مخیر است یا میان آنان طبق حکم اسالمی داوری کند ،یا اینکه از آنها روی بگرداند ،به دلیل اینکه
ِ
بینهم
ک
فاحکم َ
اوالً ،این شیوه ،با پیماننامه ذمه موافق است؛ ثانیاً ،موافق با آیه کریمه است« :فان جاؤ َ
ُ
او أع ِرض عنهم؛ پس اگر نزد تو آمدند [یا] میان آنان داوری کن ،یا از ایشان روی برتاب ( .»...مائده:
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 )17؛ ثالثاً ،روایاتی در این خصوص آمده است از جمله روایت علی بن جعفر از برادرش موسی
بن جعفر (ع) (کریمی جهرمی 4147 ،هـ ق ،ج ،4ص.)737
با مطالب پیشگفته ،به محور اصلی بحث وارد میشویم ،نگارنده بر این باور است که میتوان
چارچوب مباحث را بر محور سه اصل بنیادین اسالمی استوار کرد و بر اساس آنها ،مطالب آینده
را پیریزی کرد.
 .9اصل کرامت انساني

آد َم ...؛ ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدیم» (اسرا.)24 :
کرمنا بی َ
«و لقد ّ
ِ
«ای ایها الناس اان خلقناکم ِمن ذَ َک ٍر و اُنثی و جعلن ُکم شعواب و قبا ِ
کرم ُکم ِعندهللا اتقکم ان هللا
ُ
ََ
ّ
ئل لتَ َ
عارفوا ا ّن اَ َ
َ
علیم خبری ؛ ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به صورت ملت و گروهها قرار دادیم
تا همدیگر را بشناسید ،ارزشمندترین شما در پیشگاه خدا پرهیزگارترین شماها میباشد»
(حجرات.)41 :
واژه «کرامت» در موارد مختلفی استعمال شده است که مفهوم مشترک آن عبارت است از
پاکبودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که کرامت به او نسبت
داده میشود ،در اسالم ،دو نوع کرامت برای انسانها ثابت شده است؛ الف) کرامت ذاتی و حیثیت
طبیعی که همه انسانها واجد آن می باشند؛ البته تا وقتی که بر اثر ارتکاب خیانت و جنایت بر نفس
و بر دیگران ،آن را از خود سلب نکنند .ب) کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و
نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میشود ،این نوع از
کرامت ،اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی انسان به همین کرامت مربوط میشود
(جعفری ،4124 ،ص.)729
از نگاه اسالم ،راز اختالف زبانها و رنگها ،بازشناسی و سازمانیابی اجتماعات بشری است و
مالک برتری «پرهیزکاری» است ،انسانها به طور فطری خواهان آن میباشند که موجود باارزش و
پرافتخاری باشند ،هرچند شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگها کامالً متفاوت است و بعضاً
ارزشهای کاذب و جاهلی ،جای ارزشهای راستین را میگیرد.
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 .5اصل عدالت ائمه معصومین (ع)

ِ
ب للتّقوی
اقر ُ
«ای ایها الذین َآمنوا ُکونوا ّقوامنی هلل شهداءَ ابلقسط و َ
الجیرمنهکم َشنئا ُن قوم َعلی اَالّ یَعدلوا اعدلوا ُهو َ
 ...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ،همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
دشمنی با جمعیتی ،شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند ،عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر
است» (مائده.)1 :
عمدهترین وجه تمایز اندیشه شیعی« ،عدالت» است ،بیدلیل نیست که به شیعه «عدلیه»
میگویند.
در مفهوم «عدل» راغب اصفهانی مینویسد :عدل ،عدالت و معادله واژههایی است که معنای
مساوات را دربردارد .پس عدل تقسیم مساوی است و بر این اصل ،روایت شده است :ابلعدل قامت
السموات و االرض؛ بر اصل عدل ،آسمانها و زمین برپا شده است» (اصفهانی ،بیتا ،ص .)172بر
یض ُع
اساس بیان حضرت امیر (ع) جایگاه و مقام «عدل» از مقام «بخشش» باالتر است؛ چون « ُ
العدل َ
ِ
اجلود ُخیرجها ِمن جهتها؛ عدالت کارها را بدانجا مینهد که باید و بخشش آن را از
االمور مواض َعها و ُ
َ
جایش برون نماید» (سیدرضی 4141 ،هـ ق ،ص ،114حکمت .)112
ائمه معصومین علیهمالسالم ،همه از یک نور میباشند و همه در مسیر تحقق عدالتاند.
همانطور که در زیارت جامعه کبیره -که از معتبرترین زیارتهای وارده است -میخوانیم« :و
یظ ِهرکم ب ِ
عدله؛ و به شما برای اجرای عدل الهی تمکین میبخشد».
ُ َ َ
از میان انواع عدالت ،به نظر میرسد عدالت اجتماعی از همه مهمتر باشد ،عدالت اجتماعی
یعنی استواء و اعتدال در جامعه و فقدان ظلم که برای تحقق کامل آن باید از وجود عدالت در
چهار ح وزه متفاوت مطمئن شد ،رفتار نهادها ،روابط و قواعد برخاسته از متن اجتماع یعنی
حکومت ،قانون و برنامهها و قراردادها و رسوم اجتماعی (غنوی ،4111 ،ص.)93
در یک جامعه عدالت محور ،که در واقع ،حکومت جهانی حضرت مهدی ،الگوی کاملی از آن
است ،مردم ساکن در جامعه فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،زبانی و مذهبی مورد حکومت قرار
می گیرند ،و تقابلی بین ادیان و مذاهب محقق نخواهد شد ،بلکه تقابل واقعی بین «عدل» و «ظلم»
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خواهد بود که در این صورت چهبسا افرادی مسلمان در جناح «ظلم» قرار گیرند و حضرت مجبور
به مقابله با آنان شود.
 .9اصل اختیار انسان

از آیات مختلفی از قرآن میتوان استنباط کرد که آدمی مختار و پاسخگوی اعمال خویش است،
ایمان به خدا نیز مشمول این قاعده کلی است .در واقع ،آدمی از سر اختیار ،به خدا ایمان میآورد
یا کفر می ورزد ،اگر ایمان بیاورد شایسته ستایش و اگر کافر شود ،مستحق مذمت میشود« :و قل
احلق من رب ُکم فَمن شاء فلی ِ
ؤمن و َمن شاء فلیَک ُفر؛ بگو ،دین حق ،همان است که از جانب پروردگار شما
ُّ
َ ُ
ّ َ
آمد پس هر که میخواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود) و هر کس میخواهد کافر
شود» (کهف .)79 :از این آیه بهخوبی برمیآید که ایمان و کفر دو امر اختیاری است.
خداوند ،در قرآن ،کفر را مذمت میکند و همین نشان میدهد انکار ایمان ،از سر اختیار است
وگرنه مذمت افعال غیراختیاری معنا ندارد.
یدخلُو َن اجلنّةَ ...؛ کسانی که
السماء وال ُ
«ان الذین ک ّذبوا ابیتنا و استَ َ
هح ََّلُم اَبو ُ
کربُوا َعنها التُ َفت ُ
اب ّ
آیات ما را دروغ شمردند و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدند ،درهای آسمان بر
ایشان گشوده نمیشود و در بهشت در نمیآیند و ( »...اعراف.)14 :

بنابراین ،وقتی صحبت از عدالت مهدوی میشود ،مفهومش این نیست که بعد از ظهور هیچ
ظلمی رخ نخواهد داد ،مرحوم آیتاهلل معرفت در این زمینه فرمودهاند« :وظیفه حضرت این است
که عدالت را در زمین بگستراند ،یعنی همه میتوانند از حقوق خود استفاده کنند .حضرت این
زمینه را فراهم می کند که کسی به کسی ظلم نکند ،اما اینکه در جایی اصالً ظلم نشود ،معلوم
نیست که وظیفه حضرت باشد .آری ،اگر کسی شکایت بکند ،حقش از ظالم گرفته میشود .اینکه
گفتم حضرت جلوی ظلمهای فردی را نمیتواند بگیرد برای این است که او کسی را نمیتواند
مجبور کند .انسان هم موجودی است مختار .اگر بحث اجبار بود ،با این همه پیامبر این کار ممکن
بود» (غنوی ،4111 ،ص.)21
قرآن کریم ،در مقام بیان آرمان پیامبران میفرماید؛
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ِ
اس ابلقسط؛ همانا ما
تاب و املیزا َن َ
«ل َقد ارسلنا ُر ُسلَنا ابلبیّنات و انزلنا َم َع ُهم الک َ
لیقوم النّ ُ
رسوالن خود را با ادّله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل نمودیم
تا مردم به عدالت رفتار کنند» (حدید.)72 :

در واقع ،تحقق عدالت ،صرفاً با وجود عدالت حاکم و کارگزار ،میسر نمیباشد ،بلکه عالوه بر
آن ،به جامعه ایی نیازمند است که عدالتمحور باشد ،و پیامبران الهی میخواستند مردم را طوری
تربیت کنند که آنان خود قسط و عدل را به پا دارند ،نه آنکه به زور و قدرت حاکم به عدالت تن
دهند در ذیل آیه شریفه فوق ،آمده است «لیقوم الناس ابلقسط» نه «لیقام الناس ابلقسط» ،یعنی فعل
«یقوم» به شکل معلوم به کار رفته است ،یعنی مردم با آگاهی و اراده و اختیار ،قسط و عدل را اقامه
کنند ،نه به شکل مجهول «یقام» به این معنا که آنها را وادار به اقامه عدل کنند ،تفاوت است بین
اینکه حاکمی خود عادل باشد و بخواهد در حکومت او عدل اجرا شود و به کسی ظلم نشود و
آنکه مردم در جامعه ،از نظر کماالت و درک عقالنی به جایی برسند که خود اقامه عدل کنند که
این اخیری ،عالیترین و پیشرفتهترین مدل نظام عدالت محور است چه اینکه بر محور آگاهی و
آزادی جامعه تکیه دارد و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) بر آن اساس استقرار خواهد
یافت.
فقدان جامعه عدالت محور ،نقیصهای است که شیعه منتظر باید آن را ایجاد کنند و االّ حضرت
مهدی نمیتواند با توسل به زور و اجبار مردم را عدالتمحور کند ،البته آن حضرت در مقابل آن
دسته از کسانی که آیات و بینات به آنها رسیده و در مقابل گسترش عدل ،مقاومت کنند ،متوسل
به زور خواهد شد.
در این زمینه ،روایت زیر حائز اهمیت است حمران از امام باقر (ع) میپرسد :ای کاش
میفرمودید قیام حضرت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد تا دل ما شاد گردد! امام (ع) زمان را به سه
دوره تقسیم میکند ،زمان گرگ ،زمان میش و زمان ترازو .بدین سان حمران را متوجه این نکته
می کنند که تا زمان ترازو فرا نرسد ،زمان حاکمیت امام عدالت گستر نیز فرا نمیرسد (کلینی،
4142هـ ق ،ج ،1ص.)137
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امام باقر (ع) روشن میکند که اگر مردم گرگ صفت باشند ،پدیده غصب خالفت رخ خواهد
داد و اگر میش صفت باشند ،هر چند بخواهند حکومت غصبشده را برگردانند ،اما عمالً چنین
اتفاقی نخواهد افتاد و باالخره این که اگر مردم ترازو صفت و عدالتمحور باشند ،حق غصبشده
امامت را به صاحب اصلی آن باز میگردانند.
عناصر سهگانه یادشده ( اصل کرامت انسانی ،اصل عدالت ائمه معصومین و اصل اختیار انسان)
در کنار آنچه که در مقدمه آمد مبنی بر پیروی امامان معصوم از جمله مهدی موعود از سیره نبوی
به ما میفهماند که حضرت صاحباالمر بر مدار سیره رسولاهلل که نبیّ رحمت بود حرکت خواهد
کرد و با اقوام و پیروان شرایع دیگر آسمانی با مهر و عطوفت رفتار خواهد کرد.
نگاهی اجمالی به سیرۀ نبوی و علوی در مواجهه با پیروان ادیان و شرایع دیگر بهخوبی
ترسیمکننده خطمشی اصلی معصومین علیهمالسالم در برخورد با آنهاست ،برای نمونه به موارد
زیر می توان اشاره کرد؛ از خانه یکی از مسلمانان مدینه سرقتی شد ،در این مورد ،دو نفر مورد
تهمت قرار گرفتند ،یکی مسمان و دیگری یهودی و هر دو را دستگیر کردند و به محضر پیامبر
آوردند .میان مسلمانان دلهرهای پیدا شد که اگر ثابت شود مسلمان سرقت کرده ،آبرویی برای ما در
مدینه و نزد یهود باقی نمیماند .خدمت پیامبر رسیدند و گفتند ،آبروی مسلمانان در خطر است.
سعی شود که مسلمان تبرئه شود! اما پیامبر قضاوت به ناحق را برای اسالم و مکتب آبروریزی
میدانست ،گفتند یهودیان تاکنون به ما ظلمها کردهاند و بر فرض که در این مورد به یک یهودی
ظلم شود ،در برابر آن همه ظلمها چیزی نیست ،پیامبر فرمود :حساب قضاوت و عدالت از حساب
ناراحتیهای قبلی جداست .سرانجام دو نفر متهم مورد بررسی پیامبر قرار گرفتند و برخالف میل
مسلمانان ،یهودی تبرئه شد (پورسیدآقایی ،4111 ،ص.)41
روزی فردی یهودی ،ضد علی (ع) اقامه دعوی کرد و کار به محکمه کشید و عمر بن خطاب،
علی بن ابیطالب را برای اقامه دلیل به محکمه دعوت کرد در آنجا ،او علی (ع) را با کنیه ابوالحسن
خواند حضرت از این شیوه بیان و خطاب ،رنگش متغیر شد .پس از پایان محاکمه ،خلیفه به علی
گفت :گویا از اینکه با یک یهود ی در محکمه حاضر شدی تا اقامه دلیل کنی ،ناراحت شدی.
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حضرت فرمود« :کالّ اّّنا سائنی انک کنِیتنی و مل تساو بینی و بنی خصمی و املسلم و الیهودی أمام احلق سواء؛
هرگز! ناراحتی من از این بود که مرا با کنیه یاد کردی [و بر او ترجیح دادی] و میان من و مدعی،
مساوات را ر عایت نکردی؛ حال آنکه در پیشگاه حق و عدالت و از نظر قانون ،مسلمان و یهودی
یکسانند» (شریف القرشی4147 ،هـ ق ،ص.)744
اسالم ،انسانها را از هر گروه و مذهبی که باشند ،به دیده انسانی مینگرد و همه را از یک
ریشه میداند ،و امت واحد میخواند ،از مکتبی که بخش زیادی از آموزههای آن در زمینه اخالق
است ،البته ،جز این انتظار نیست ،حضرت امیر (ع) در نامهای به مالک اشتر نخعی ،والی مصر،
درباره رعایت حقوق اهل ذمه به وی گوشزد میکند (سید رضى 4141 ،هـ ق ،ص.)124
امام صادق (ع) در یکی از سفرهای خود ،به مردی برخورد که در گوشهای بیحال و وامانده
افتاده بود .به یار همسفرش فرمود« :گمان میکنم این مرد تشنه باشد ،برو او را سیراب کن» آن مرد
به بالین او رفت و چندی نگذشت که برگشت .حضرت فرمود :سیرابش کردی؟ پاسخ داد :نه ،این
مرد یهودی است و من او را میشناسم ،امام صادق (ع) از شنیدن این سخن برآشفت و فرمود:
باشد مگر انسان نیست!؟ (عمید زنجانی ،4137 ،ص.)771
بی تردید ،با آن همه مطالب و روایاتی که درباره رعایت عدالت مهدی موعود و تأسی وی از
سیره پیامبر و ائمه معصومین آمده است ،باید گفت آن حضرت نیز هر چند اقلیتهای دینی را
برای پذیرش اسالم دعوت میکند و بیشتر اهل کتاب طوعاً و از روی رغبت اسالم میآورند ،4اما
با آن عده از اهل کتابی که در کفر خویش باقی باشند با قهر و غلبه و خشم برخورد نخواهد کرد،
هرچند به لحاظ وجود پارهای از روایات مجعول درباره چگونگی مواجهه امام مهدی با
دگراندیشان ،رفتهرفته این ذهنیت در میان حداقل تودهایی از مردم شکل گرفته است که
برخوردهای سپاه امام با مسلمانان ظالم چه رسد به پیروان اهل کتاب ،تند و خشونت بار خواهد
بود و ما به پاره ای از این روایات اشاره خواهیم کرد ،اما میراث فرهنگی پیشوایان و متون اصیل
 .4نصرتاهلل آیتی در مقاله مفصلی ،فرضیه اسالم آوردن اکثر اهل کتاب را اثبات میکند .ر.ک .آیتی ،4111 ،ص .122
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دینی ،حکایتی جز این دارد مهدی (عج) نه مهدی مسلمانان ،بلکه مهدی همه امتها است «السالم
علی مهدی االمم» (کفعمى4142 ،ه ق ،ص.)192
و عدالت او نه مخصوص مسلمانان که برای همگان است «یسع عدله الرب و الفاجر» (مجلسی،
بیتا ،ج ،72ص )94در زیارت آل یاسین او مظهر رحمت واسعه الهی دانسته شده است «السالم
علیک ایها الرمحة الواسعة» و رحمت الهی همگان را فرا گرفته است «رمحتی وسعت کل شی» (اعراف:
.)423
در روایات زیادی خبر از نزول حضرت عیسی (ع) هنگام ظهور داده شده است ،عن رسولهللا
(ص) انه اخرب االئمۀ خبروج املهدی خامت االئمه الذی میأل االرض قسطا و عدال کما ُملئت ظلما و جورا و اَ ّن عیسی
(ع) ینزل علیه وقت خروجه و ظهوره و یصلّی خلفه (صافی گلپایگانی4149 ،هـ ق ،ص.)194

و این نزول عیسی و شرکت دادن او در تشکیل حکومت عدل جهانی و نیز سپردن نقش
محوری به ایشان در کشتن دجال و سفیانی به عنوان دو جبهه از مهمترین جبهههای مخالف
حکومت جهانی حضرت مهدی و در نتیجه ،شکلگرفتن احساس مشارکت و مالکیت نسبت به
این حرکت جهانی در میان اهل کتاب ،را میتوان یکی از اقدامات حکیمانه آن حضرت تلقی کرد
(صدر ،4111 ،ص.)274
بنابراین ،برای آن دسته از روایاتی که به هیچ وجه پذیرفتنی نمیباشند ،باید فکری نمود،
روایاتی که بر اساس آن آمده است که امام دو ـ سوم بشر را میکشد ،به طوری که بر اثر آن ،جوی
خون راه میافتد .به طوری که گفته میشود :چنین مردی از آل پیامبر (ص) نیست ،زیرا اگر از آل
پیامبر بود ،با رحمت رفتار میکرد ،چون پیامبر «رمحة للعاملنی» بود .کسی که این قدر خون میریزد،
از آل پیامبر نیست.
احمد بن محمد ایادی به صورت مرفوعه (مرسل) در ضمن یک حدیث طوالنی از امام باقر
(ع) نقل میکند که فرمود :گروهی از بنی امیه از لشکر قائم (ع) شکست خورده ،به پادشاه روم
پناهنده میشوند ،آنها به این شرط به آنها پناه میدهند که به آیین مسیحیت وارد شوند ،صلیب بر
گر دن بیفکنند ،زنّار به کمر ببندند ،از گوشت خوک استفاده کنند ،مشروب بخورند و به آنها
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(مسیحیان) دختر داده از آنها دختر بگیرند  ...حضرت قائم (ع) آنها را از چنگ مسیحیان در
میآورد ،مردانشان را میکشد و شکم زنان حاملهشان را میشکافد و صلیبهایشان را بر فراز نیزه
میزند» (مجلسی ،بیتا ،ج ،27ص.)111
آیا این روایت پذیرفتنی است ،رفتاری که شایسته افراد خونریز است ،به امام رئوف و مهربانی
چون یوسف زهرا نسبت داده میشود ،عالوه بر اینکه از نظر فقهی ،برای اجرای حد بر زن حامله،
صبر میکنند تا وی وضع حمل نماید ،همانطور که در سیره حضرت امیر (ع) دیده شده است پس
چگونه ممکن است که مهدی موعود ،دست به چنین اقدامی بزند ،عالوه بر اینکه روایت مرفوعه
است و راوی آن مجهول است (مهدیپور ،4111 ،ص.)94
به عقیده برخی نویسندگان ،فقهای ما آنقدر که درباره فقه حساسیت نشان میدهند و درباره
روایات فقهی به رجال و سندشناسی میپردازند و به درایه و محتوای روایات توجه میکنند ،درباره
اعتقادات و اخالق ،چنین دقتی ندارند! (قرباننیا ،4112 ،ص .)414باید همان دقتها و
حساسیتها درباره روایات اعتقادی نیز وجود داشته باشد ،علمای بزرگ ،به خاطر اینکه روایات از
بین نروند ،همه را جمعآوری کردهاند ،و در آن حال ،در صدد تفکیک روایات صحاح از ضعاف
نبودهاند .ما باید آن روایات را ضمن بررسی دقیق سندی ،به اصول راهنما ارجاع دهیم .اصول
راهنما میگوید امام خالف کتاب و سنت عمل نمیکند ،روایات را باید به کتاب عرضه کرد ،اگر
مغا یر با کتاب خدا باشد ،باید آن را به کناری نهاد ،وقتی در باب تعادل و تراجیح ،گفته میشود؛
اگردو روایت متعارض باشند ،باید به روایتی که موافق کتاب است ،عمل کرد ،همانگونه که در
مقبوله عمر بن حنظله آمده است (کلینی ،4112 ،ج .)4باید گفت اگر بین مفاد یک روایت با مفاد
یک آیه از قرآن تعارض باشد به طریق اولی ،باید دست از روایت شست و به قرآن عمل کرد.
اصول کلی شامل اصل کرامت انسانی ،اصل عدالت و اصل اختیار از مهمترین اصول راهنما در
بحث ماس است که بر اساس آیات قرآنی استوار است .بنابراین ،در بحث مهدویت هر روایت یا
مطلبی که با یکی از اصول سهگانه یادشده در تضاد باشد از درجه اعتبار ساقط است ،یکی از
انتقادیی که بر ما وارد است ،به این دلیل توجه ما به روایات بیش از آیات قرآن میباشد که
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رب اِ ّن
الر ُ
سول ای ِّ
قطعیالسند است و بهحق ما مشمول شکایت پیامبر (ص) هستیم که فرمود« :و قال ّ

قومی ّاّتَذوا ه َذا ال ُقرآ َن َمهجوراً؛ و پیامبر [خدا] گفت؛ پروردگارا ،قوم من این قرآن را رها کرده اند»
(فرقان .)14 :تشویق مردم به حفظ و تالوت قرآن که در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته
است ،نمیتواند قرآن را واقعاً از «مهجوریت» در آورد .این وظیفه در درجه اول بر عهده فقها و
صاحبنظران به ویژه آنهایی است که در بحث مهدویت ،قلم میزنند ،البته تصدیق میکنیم طرح
خیلی از مطالب ،در جامعه ما جرأت و شهامت میخواهد که بعضاً رهبر کبیر انقالب در عرصه
فتاوای فقهی نیز به فقدان آن اذعان داشتهاند ،قضیه از این قرار بود که برای شورای نگهبان موضوع
طالق به استناد عسر و حرج زوج (ماده  4414قانون مدنی) قابل توجیه نبود .بنابراین ،در سال
 4134به هنگام اصالح قانون مدنی از حضرت امام (ره) کسب تکلیف شد که حضرت امام
فرمودند « :طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و اال با الزام وادار به طالق نمایند و در
صورت میسرنشدن به اذن حاکم شرع طالق داده شود و اگر جرأت بود ،مطلبی دیگر بود که
آسانتر است» (مهرپور ،4111 ،ص.)711
باید گفت متأسفانه همین وضعیت در حوزه مطالعات کالمی و اعتقادی نیز وجود دارد ،آری
وقتی بنیانگذار فقید انقالب (ره) در جواب نامه شورای نگهبان ،بر بیجرأتی خویش در اظهار نظر
مناسب در قضیه مطرحشده تکیه میکند ،تکلیف امثال این حقیر روشن میشود ،مهم این است که
دریابیم چه عواملی باعث میشود تا شخصیتی مانند حضرت امام (ره) نتواند آنچه که در ضمیر
خود دارد ،ابراز کند و سعی در ریشه کنی آن عوامل داشته باشیم.
سخن پایاني
بر این باوریم که اسالم ،آیینی جاودانی و جهانی است و احکام و مقررات آن برای همه انسانها با
هر مذهب و نژادی ،نازل شده است ،به گونهای که روی سخن بسیاری از آیات قرآنی با همه
اس اعبُدوا َربه ُکم؛ ای مردم! پروردگارتان را بپرستید» (بقره.)74 :
انسانها است« :ای ایها النّ ُ
ارسلناک االّ كافهة لِلنّ ِ
اس بَشریا و نذیرا؛ و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم
«و ما
َ
نفرستادیم» (سباء.)71 :
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رسول ِ
هللا اِلی ُکم مجیعا؛ بگو ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم»
الناس اِنّی ُ
«قل ای ایها ُ
(اعراف .)421 :یکی از آرمانهای بشری ،تحقق حکومت جهانی است ،پیامران الهی نیز بشر را به
وحدت و نفی پراکندگی خوانده اند ،و پیامبر اسالم (ص) نیز برای تحقق ایده جهانشمولی اسالم،
ادیان آسمانی را بدان دعوت کرده است:
ِ
ِ ِ ٍ ٍ
«قل ای اهل ِ
الک ِ
ک بِِه شیئا ...؛ بگو ای اهل
تاب تعالَوا الی کل َمة َسواء بینَنا و بین َک ُم اَالّ نعبُ َد االّ هللا وال نُش ِر َ
َ
کتاب! بیایید بر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را
شریک او نگردانیم ( »...آل عمران.)31 :
اسالم ،این واپسین و کاملترین دین الهی ،در پی تحقق آن آرمان برای دولت جهانی برنامه
دارد ،دولتی که جمعیتش همه انسانهای روی زمین هستند ،قلمرو جغرافیای آن ،کلّ کرۀ زمین و
منشأ حاکمیتش خداست و این حاکمیت الهی از طریق حاکم الهی و قوانین الهی اعمال میشود
(قنواتی ،4122 ،ص.)431
از برنامههای امام مهدی (عج) ،تشکیل حکومت فراگیر جهانی و اداره همه اجتماعها از یک
نقطه و با یک سیاست و برنامه است ،در آن دوران و به دست امام مهدی موعود ،آرمان واالی
تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق میپذیرد و آرزوی دیرینه همه پیامبران ،امامان،
مصلحان و انسان دوستان برآورده خواهد شد (کریمینیا ،4111 ،ص.)114
در دوران مهدی رهبری موعود (ع) ،با ایجاد مرکز واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه برای
همه اجتماعها ،نژادها و منطقهها ،یکی از عوامل اصلی تضاد ،جنگ و ظلم نابود میشود ،انسانها
بدون ترس از فشار سیاستها ،مهربان و برادر در کنار یکدیگر زندگی میکنند و به معنای واقعی
کلمه ،امت و یک خانواده از کل اجتماع بشری تشکیل میشود (حکیمی ،4121 ،ص.)434
ابحلق نبیّا لو مل یبق ِمن ال ّدنیا االّ یوم واحد لطَهو َل هللا
رسول گرامی اسالم (ص) فرمود ...« :و الذی بَعثَنی ّ
یبلغ سلطانُه املشرق و املغرب؛ سوگند به آن که مرا به حق
ذل َ
تشر ُق بنوِره و َ
ک َ
الیوم حتی َخیر ُج فیه َولَدی  ...و ُ
به پیامبری برانگیخت! اگر از دنیا جز یک روز نماند خداوند آن روز را میگستراند تا فرزندم
مهدی قیام کند ،پهنه زمین به نور او روشن میشود و حکومت او شرق و غرب گیتی را فرا گیرد»
(شیخ صدوق4142 ،هـ ق ،ج ،4ص.)714
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با نگاهی به کتابهای آسمانی درمییابیم که انتظار موعود ،آرزوی همه ادیان است ،پیروان
همه ادیان معتقدند که در عصری تاریک و بحرانی که جهان را فساد ،بی دادگری و بیدینی
فراگرفته ،نجاتدهندهای بزرگ طلوع خواهد کرد ،این منجی عالم را زرتشتیان« ،سوشیانس» یعنی
نجاتدهنده جهان ،مسیحیان« ،مسیح موعود» ،یهودیان «سرور میکائیلی» و مسلمانان به نام «مهدی
موعود» میخوانند و هر ملتی ،آن موعود نجات بخش را از خودش میداند (طاهری،4121 ،
ص.)472
با ظهور حضرت مهدی ،توحید در همه نقاط نفوذ میکند و اسالم به صورت آیین رسمی ،همه
جهان را فرا خواهد گرفت ،ولی این امر ،مانع از آن نخواهد بود که اقلیتی از یهود و نصاری در پناه
حکومت مهدی (عج) زندگی کنند ،حضرت مردم را از روی اجبار به اسالم نمیکشاند ،بلکه با
منطق پیش میرود و توسل او به قدرت و نیروی نظامی برای بسط عدالت و برانداختن
حکومتهای ظالم و قرار دادن جهان زیر پرچم عدل اسالمی است ،نه برای اجبار به پذیرفتن این
آیین وگرنه آزادی و اختیار مفهومی نخواهد داشت (مکارم شیرازی ،4121 ،ج ،7ص.)117
با مطالعه اجمالی حقوق اقلیتها در اسناد بینالمللی حقوق بشر و حکومت جهانی حضرت
مهدی (عج) و مقایسه و تطبیق بین آن دو ،موارد ذیل قابل دریافت است.
 .4در حالی که اصطالح «دفاع از حقوق اقلیتها» در سالهای پس از قرن هفدهم وارد متون
نظری حقوقی کشورها شده است ،اما باید توجه کرد که صدها سال پیشتر ،مضمون و مفاد این
اصطالح در آموزههای دینی ما وجود داشته است و نمونههای تاریخی از سیره پیامبر اکرم (ص) و
حضرت امیر (ع) مبین آن است ،نگاه کنید به فهرست آزار و اذیت مشرکان قریش نسبت به رسول
خدا و یارانش و سپس ،تأمل کنید در نوع مواجهه رسول خدا با قریشان بعد از فتح مکه!
 وقتی سپاه م سلمانان ،بدون خونریزی و با امدادهای الهی ،مکه را فتح کردند ،سعد ،یکی از
امللحمة ،الیوم تستحل احلرمة الیوم ا َذ هل هللا قریشا؛
یاران پیامبر« ،شعار خشونت» سر داد« :الیوم ُ
یوم َ
امروز ،روز برخوردهای خونین است امروز حرمتها شکسته میشود ،امروز خدا قریش را

خوار میکند».
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اعز هللاُ قریشا؛
الیوم یوم َ
الیوم ّ
املرمحَةُ ُ
 اما پیامبر رحمت ،در مقابل شعار خشونت و ردّ آن فرمودُ « :
امروز ،روز مهر ورزیدن است ،امروز ،خداوند ،قریش را عزیز میکند» (ابن هشام،4922 ،
ج ،1ص.)19
 یا وقتی خبر غارت خلخال زنان اهل کتاب در قلمرو حکومتی حضرت امیر (ع) به ایشان
میرسد؛ میفرماید :فلو اَنَّ امرَأً مُسلماً ماتَ مِن بعدِ هذاَ اَسَفاً ،ما کانَ بهِ مَلوماً بل کانَ بِهِ
عندی جدیراً؛ اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد ،چه جای مالمت
است ،که در دیده من شایسته چنین کرامت است» (سید رضى4141 ،ه ق ،ص.)72
 در دوران خالفت علی (ع)  ،هنگامی که حضرت پیرمرد از کار افتاده نابینایی را میبیند که
از مردم تقاضای کمک میکرد ،مشاهده کرد بیدرنگ از حال وی جویا شد و یکی از
اطرافیان خود را مأمور رسیدگی به حال و وضع وی کرد او پس از تحقیق گزارش داد:
میگویند وی نصرانی است و از مردم درخواست کمک میکند .امام از شنیدن این سخن
آثار خشم در چهرهاش آشکار شد و فریاد برآورد :او تا جوان بود او را به کار کشیدید و از
نیروی او بهره گرفتید و اکنون که پیر و ناتوان شده ،وی را به حال خود رها کرده ،و از
احسان و کمک خویش محرومش میکنند؟ آنگاه این فرمان ماندگار را صادر کرد که «انفقوا
من بیت المال؛ برای وی از بیتالمال مستمری قرار دهید» (حر عاملی4143 ،هـ ق ،ج،44
ص.)19
 این برخورد نمونهای از احترام حضرت به حقوق مدنی و اجتماعی اقلیتها است.
 قطعاً بر اساس روایات وارده ،فرزند خلف آن بزرگواران ،حضرت مهدی نیز بر اساس سیره
آن ها عمل خواهد کرد ،و هر روایت که مفاد آن برخالف ،این جهت باشد ،از آنجا که
مضمون آن برخالف اصول راهنما است ،همانطور که معارض است با روایاتی که داللت
بر پیروی حضرت مهدی از سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهمالسالم میکند ،پذیرفتی
نیست.
بنابراین ،مفهوم و احکام مربوط به حقوق اقلیتها متعلق به دوران پیش از مدرنیته است که
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هنوز مفاهیمی چون کشور ،سرزمین ،تابعیت ،مرز و قلمرو سیاسی و  ...یا وجود نداشته یا در
معانی متفاوتی به کار میرفتهاند.
 .7در حالی که در حقوق بینالملل ،بحث از حقوق اقلیتها ،هر چند در لفظ و مفاد بیانیههای
حقوق بشری ،جنبه حق و تکلیفی دارند ،حقی برای اقلیتها ،و تلکیفی در جهت رعایت حقوق
اقلیتها از طرف حاکمیتها .اما با وجود این ،به نظر نمیرسد تکلیف در جهت رعایت حقوق
اقلیتها از سوی حاکمیتهای مختلف ،به صورت عرف بینالمللی درآمده باشد ،به ویژه اینکه
حقوق بین الملل حداقل در این قبیل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست یا دارای ضمانت اجرایی
بسیار ضعیفی است ،اما رعایت حقوق اقلیتها در اسالم ،عالوه بر جنبه حق بودن ،جنبه تکلیفی
نیز دارد و مسلمانان واقعی و دولتهای اسالمی خود را مکلف به رعایت حقوق اقلیتها میدانند،
امری که مویَّد به سیره بزرگان دین ماست ،در واقع ،اسالم بر نقش اخالق و ایمان تأکید میورزد،
چیزی که حقوق بینالملل معاصر از آن بیبهره است.
مطلقگویی در روابط دوستانه یا خصم انه ادیان به استناد چند حادثه در زمینه پایمالشدن
حقوق اقلیتها ،اگر وسیلهای برای ایجاد ذهنیت تاریخی به کار گرفته شود ،درباره همه اقلیتها
صادق خواهد بود ،اگر به رغم همه توصیههای قرآن و پیامبر اسالم ،برخورد عدهای از مسلمانان با
مسیحیان در برخی موارد برای مسیحیان خوشایند نبوده است ،در مقابل برخورد مسیحیان در قرون
وسطی و نیز در طول استعمار قرون اخیر با مسلمانان هرگز خوشایند نبوده است.
یکی از سازوکارهای تأمین و حفظ حقوق اقلیتها ،انعقاد پیمانهای منطقهای و جهانی است.
که در سیره عملی رسول اکرم (ص) هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بینالمللی شاهد انعقاد
پیمان جهت ایجاد امت واحده و تأمین صلح و امنیت بینالمللی هستیم ،در حوزه داخلی ،بعد از
هجرت رسول خدا (ص) و مهاجرین از مکه به مدینه و استقرار آن حضرت در آن ،سندی سیاسی
با عنوان «صحیفه النبی (ص)» یا قانون اساسی مدینه تهیه و به تأیید مهاجر و انصار و یهودیان مقیم
مدینه رسید ،یکی از مفاد بیانیه ،برسمیت شناخت نوعی استقالل فرهنگی ،اجتماعی و خودمختاری
داخلی برای قبایل شهر از جمله یهودیان بود ،که البته با بررسی کتب تاریخی روشن میشود که
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هیچگاه پیامبر اکرم (ص) در نقض عهد پیشقدم نشده بود ،بلکه در قبال عهدشکنی یهودیان ،از
خویش دفاع کرده است.
و در حوزه بینالمللی میتوان به پیمان صلح حدیبیه اشاره کرد که در آن ،رسول خدا حتی
حاضر شد تعهدات یکجانبه ای را به قریشان بدهد و هیچگاه ما شاهد نقض عهد از سوی رسول
خدا نبودهایم.
 .1در حقوق بینالملل ،معموالً احترام به حقوق اقلیتها منوط است به رعایت قواعد و
هنجارهای داخلی یک حاکمیت ،برای نمونه جامعه ملل سابق ،در مقابل حقوق و امتیازاتی که برای
اقلیتها در نظر گرفته بود ،وظایفی نیز بر عهده آنها گذاشت ،که لزوم وفاداری به کشور متبوع
خود و همکاری صمیمانه با آن را میتوان از آن جمله دانست.
در حقوق اسالم ،نیز ،همین منوال پیشبینی شده است ،فیالواقع با انعقاد قرارداد ذمه،
اقلیت های دینی به عنوان شهروند جامعه اسالمی مورد حمایت حکومت اسالمی خواهند بود
(الزخیلی 4147 ،هـ ق ،ص .)279
اما متقابالً تعهداتی را نیز برعهده خواهند گرفت که میتوان به پرداخت جزیه ،پرهیز از تظاهر
به منکرات اسالمی ،خودداری از اذیت مسلمانان ،احترامگذاشتن به احکام دادگاه اسالمی و پرهیز
از اعمال منافی قرارداد ذمه اشاره کرد (شیخ طوسی 4143 ،هـ ق ،ج ،2ص.)221
امیدواریم با ظهور منجی عالم بشریت و تحقق ایده حکومت جهانی ،عدل و داد در پهنه گیتی
گسترش یابد و هر کس از جمله اقلیتهای دینی بتوانند مطابق با مقررات شرع به فعالیتهای
آزادانه و مشروع خویش مشغول باشند.
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