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چكيده
برمرار اتحاد ،برادر و صلح یکتی از ویهگتیمتا دیتب مبتیب استام است.ا از ون رو ،ممزیستهی
مسالم.ومیز به عنوان یکی از مه تریب مؤلفهما زندگی در جوام اسامی مالر اس.ا در ایتب رابالته،
تعاملی که بیب مسلمانان با املیّ.ما دینی بر مبنا مرارداد ذمّه شک گراهه ،از م ادی مه صلحجتویی
دیب مبیب اسام اس.ا بتیگمتان اثبتان ادعتا عتدال.جتویی و صتلحاللبتی دیتب استام در برختورد بتا
م پیمانان خود ،تنها با اثبان حقو مسلع املی.ما دینی در جامعة اسامی میسّر اس.ا با ایتب رویکترد،
مقالة حاضر بر ون اس .تا با کنکاش در سشنان امام علی(ع) در نه البایه به ارزیتابی حقتو املیّت.متا
دینی در جامعة اسامی بپردازد و اثبان کند که ممزیسهی مسالم.ومیز با پیروان سایر ادیان و رعای .ح ع
حیان جانی و مالی ،وزاد اندیشه و بیان ،برابر با رعای .اص ابراز محب .به ممة مردم ،اصت تستاو
در برابر مانون و حقو اجهماعی و اص احهرام به سنع.ما و موانیب دیگر ادیان ،یک اندیشة اصی اسامی
در سیرة ون بزرگوار اس .و در گفهار و کردار ون حضرن نمایان و مشهود اس .که ایب حسب سلوک و
راهار احهرامومیز در ارتباب با ممة املی.ما بهخوبی تحق یااههاس..

واژگان کليدی :امام علی(ع) ،اقليتها ،حقوق ،تعامل.

(نویسندة مسئول) E-mail: z63hosein@yahoo.com
E-mail: rroohi12@ymail.com
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مقدّمه
موضوع تعام با املی.ما و رعای .حقو ونان یکی از مه تریب بحتثمتا مابت التر در
شرای کنونی جامعة اسامی اس.ا به رسمی .شناخهب و اجرا حقو انسانما و نهادینته شتدن
ون حقو  ،یکی از مه تتریب وظتایف حاکمیت .دینتی و نهادمتا زیرمجموعتة ون است .کته
یفل .از ون میتواند وسیبما بسیار را مهوجه حکوم .اسامی و به تب ون ،مهوجه جامعتة
اسامی نمایدا انعقاد مرارداد صلح و سازش با گروهما مشهلف ،بهویتهه امت کهتاآ در زمتان
پیامبر اکرم(ص) یکی از مه تریب شیوهما اجرا حقو املیت.ماست.ا مترون کتری بته عنتوان
مه تریب یادگار پیامبر اکرم(ص) با اعهراف به موجودی .و وامعی .املی.متا ،حقتو ونتان را بته
رسمی .شناخههاس.ا اسام با پیوند معنتو  ،ارتبتاب ختود را از وامعیت .ویتیبمتا وستمانی

جداناپذیر میشمارد اااالَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنََّْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( البقتره)136 /ا ممچنتیب،
ویة ااا وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَا ِ وَاإلِنجِیلِ وَ الْقرآنااا ایب وعدة حقعی (بهش ).اس .بر او که

در تورات ،انجیل و قرآن ذکر ارموده اس.ااا( الهعوبه)111 /ا

ممانگونه که پیداس ،.در ایب ویان ،توران و انجی به عنتوان وحتی و کهتاآ وستمانی و
حاو شریع .الهی و معارف حقعه معرای میشوند و م ردیف مرون مرار میگیرندا حتال بایتد
دید امام علی(ع) به عنوان بزرگهریب شش ی .اسامی بعد از پیامبر اکترم(ص) و بزرگهتریب مفستر
مرون و حاک اسامی که پیاموور صلح ،عدال .و مظتامر ختوبیماست ،.دته حقتومی را بترا
املی.ما زیر لوا خود در نظر گراههاس.؟ ممچنیب ،بایتد دیتد ونچته بته عنتوان وزاد متا
سیاسی ،اجهماعی و دینی و نیزن نفی تسام و تسامح مالتر متیشتود ،در نهت البایته دگونته
تبییب گردیدهاس.؟ در پاسخ به ایب سؤالما بنیتاد بایتد گفت .ممزیستهی مستالم.ومیتز بتا
پیروان سایر ادیان و رعای .ح ع حیان ،وزاد و برابر ونان ،یتک اندیشتة اصتی استامی در
سیرة حضرن علی(ع) اس .و در گفهار و کردار ون حضترن نمایتان و مشتهود است.ا حضترن
امیر(ع) در عهدنامة خود با مالک اشهر میارماید «وَ مِنْهَا أَمْ ُ الْجِزْیَةِ وَ الْشَرَا ِ مِبْ أَمْت ِ الذِّمَّةةِ َو
مُسْلِمَةِ النَّاسِ» (نه البایه /ن )53ا البهه با توجّه به گسهرة معنایی وستی واژة «املیّت ،».منظتور از
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املیّ .در ایب مقاله ،املیّ.ما مذمبی درون استام است .و بررستی حقتو دیگتر املیّت.متا از
حوصلة ایب پهومش خار اس .و مجالی دیگر را امهضا میکندا
یادوور می شود که امروزه اکثر اندیشمندان یربی و برخی از مقلدان شترمی ونتان ،جهتان
یرآ را پرد دار دااع از حقو بشر ،وزاد عقیده ،احهرام به عقاید و ورا مشالفتان ،اعالتا
وزاد به اعالی.ما مذمبی و اجهماعی مشالفان و املیت.متا متذمبی و ییتره متیداننتد و در
مقاب  ،دیب مقدس اسام را مشالف ایب اص میدانند و ون را نمونه و م دا بارز «تع تب» و
«عدم تسامح» معرای میکنندا ولهر ،مهفکر نامور یربی ،در ایب زمینه کهابی با عنوان «تع تب یتا
محمد پیامبر» تألیف کردهاس.ا بنابرایب ،متی کوشتند ایتب اصت را کته بته عنتوان تئتور بتدی
مدرنیهه میدانند ،به جهان اسام نیز توصیه کنندا
پاسخ به ایب پرسش که ویا حضرن علی(ع) ممزیستهی مستالم.ومیتز بتا مشالفتان متذمبی و
پیروان سایر ادیان وسمانی و نیز پیروان مکاتب بشر را تأیید میکنند ،یا اینکه دنیب تکثتر را
برنمیتابند و دگراندیشان را به دس .کشیدن از وییب ختود وامتیدارنتد ،اممیت .بستیار زیتاد
دارد که میتواند رویکرد اسامی را در ایب زمینه بهخوبی نمایان کندا
با مراجعه به سن .و سشنان حضرن علی(ع) که از ویان مرون و سیرة پیتامبر اکترم(ص) الهتام
گراهه ،اعهبار ایب نوع از ادعا ممزیسهی مسالم.ومیز با مشالفان مذمبی و پیتروان ستایر ادیتان
وسمانی را میتوان به اثبان رساندا در وام  ،میتوان گف .که ایب اسام و پیشوایان دینی بودند
که مرنمتا پتیش بتا الراتدار از حقتو بشتر ،وزاد عقیتده و حمایت .از املیت.متا دینتی،
ممزیسهی مسالم.ومیز با مشالفان مذمبی و پیروان سایر ادیان وسمانی را بنیان نهادنتد تتا جتایی
که امیر مؤمنان در رمنمودما نورانی خود ،ممزیسهی با دیگتران را حهتی در عرصتة «اندیشته و
نی ».دنیب ترسی میارماید «إنع اللعه سبحانه یحبّ أن تکون ییّة اإلنسان للنعتاس جمیلةة ختدا
سبحان دوس .دارد نی .انسان دربارة م نوعانش نیکو و زیبا باشد»» (ومد )10088 1392 ،ا
در عرصة تعام با دیگران نیز در وصی .خود به امتام حستب(ع) متیارمایتد «یَتا بُنَتیَّ اجْعَت ْ
نَفْسَکَ مِیزَاناً اِیَما بَیْنَکَ وَبَیْبَ یَیْرِکَ ،اَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ ،وَاکْرَهْ لَتهُ مَتا تَکْترَهُ لَهَتا،
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وَتَ تَظْلِ ْ کَمَا تَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَ َ ،وَأَحْسِبْ کَمَا تُحِتبُّ أَنْ یُحْسَتبَ إِلَیْتکَ ا ارزنتدم! خویشتهب را
میان خود میزان سنجش مرار بدها پا ونچه برا ختویش متیختوامی ،بترا دیگتران بشتواه و
ونچه برا خود خوش نمیدار  ،برا دیگران نیز خوش ندار ،و به کستی سته نکتب؛ دنانکته
دوس .ندار به تو سه شود و نیکی کتب ،ممتانگونته کته دوست .دار بته تتو نیکتی شتود»
(شریفرضی 1379 ،ن )31ا

1ـ مفهومشناسی
1ـ )1مفهوم اقليت
اصالا املی .که یالباً با مشش هما زبانی ،متومی ،دینتی و متذمبی ممتراه است ،.در بتر
گیرندة ون دسهه از گروه انسانی اس .که در شرای حاشیها و در مومعی .ناشتی از ارودستهی
کمیهی و در عیب حال اجهماعی ،سیاستی و امه تاد و ارمنگتی بته ستر متیبرنتد (راک؛ پییِتر،
)5 1374؛ به عبارن دیگر ،املی.ما بیشهر با ایب وصف شناخهه متیشتوند کته در میتان البقتان
اجهماعی ،در مقاب اکثری .از حیث سیاسی ،ارمنگی و امه اد  ،منزلت .و جایگتاه ارودستهی
دارند و دسهیابی به پارها از مناصب و شغ ما برا ونان امکانپذیر نیست ،.یتا حتدام مشتک
میباشد (راک؛ لکزایی)2 1383،ا برخی نیز بر ایب اعهقادند که املیت ،.مفهتومی شمارشتی و
عدد نیس ،.بلکه ایب اصالا در باآ ممة گتروهمتایی بتهکتار متیرود کته در یتک جامعته
زندگی میکنند ،اما به عل .وابسهگی مومی ،دینی ،مذمبی ،زبانی ،راهار و عادان از دیگر ااراد
جامعه مهمایز میشوندا ممکب اس .ایب گونه ااراد زیر ستلاله باشتند و یتا از مشتارک .در امتور
سیاسی جامعه کنار گذاشهه شوند و یا مورد تبعیض و تعتد مترار گیرنتد ،امتا دنتاندته نتوعی
احساس جمعی و گرومی نیز داشهه باشند ،املی .به شمار میروند (راک؛ ممان )2ا
در مباحث سازمان مل مهحد و نهادما تش ی ون ،میتوان مشش همتا ذیت را بترا
شناسایی املی.ما ذکر کرد «1ت از لحا تعتداد کت باشتندا 2تت حاکمیت .را در دست .نداشتهه
باشندا 3ت تفاون نهاد  ،ملی ،ارمنگی ،زبانی یا تفاون مذمبی داشتهه باشتند» (محرابتی1387 ،
)44ا از ایب رو در ممان سالما ویازیب ظهور اسام و تشکی حکومت .استامی ،جمعیت .و
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گروهمایی از پیروان ادیان مشهلف ،بیونکه به اسام بگروند ،در کنار مسلمیب در سرزمیبمتا
اسامی بامی ماندندا ایب امر زمینة شک گیر املی.ما دینی و ضرورن توجه به حقو ونمتا
را در دول .اسامی ارام نمودا

1ـ )2مفهوم حق
کلمة ح و مشهقان ون 287 ،بار در مرون کری بهکار راههاس.ا ح کته مهضتاد ون باالت
بوده ،به ایب معناس .که انجام ون تزم و مورد تأکید اس( .راک؛ ابتبمنظتور 1405 ،ا10 ،
 )49و در لغ .به معنا ثاب .و مواا نیز ومدهاست( .راک؛ رضتایی)39 1360،ا ممچنتیب ،در
ویة شریفة فَمَاذَا بَعْدَ الََّْلِّ إِالَّ الضَّالَلُ ( یونا )32/به ایب معنتا اشتاره شتدهاست.ا حت بته
معنا امر ثاب .و حهمی نیز ومدهاست( .راک؛ ممتان  ،)39ممتان گونته کته در ویتة شتریفة
وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ( الروم )47 /نیز ومدهاس.ا

در باآ ح در نه البایه ،مباحث بنیتاد مالتر شتدهاست .کته مشه تر از ون در ایتب
مقاله مالر میگرددا در نه البایه ،ح در پن معنا بهکار راههاس .که دو معنتا ون حقیقتی
و سه معنا ون اعهبار اس .که عبارتند از
1ت ح بهمعنا وامعی .و امر وامعی؛ یعنی به وامعی .عینی و خارجی ،حت گفهته متیشتود؛
ت الْکَذِآُ ،وَ مَتا
ح ُّ َ
ب وَا ْل َ
ت ال َّل ِع ُ
مثاً مرگ ،امر وامعی و ازایب رو ،ح اس« .اَإ َّن ُه وَال َّلهِ الْجدُّ َ
مُوَ إِلَّا الْمَوْنُ أسْمَ َ دَاعِیهِ وَ أعْجَ َ حَادِیهِ» (نه البایه /خ )132ا
2ت ح به معنا حقیقت.؛ یعنتی بته ادراک مالتاب بتا وامت کته حقیقت .است ،.حت گفهته
میشود؛ مثاً ادراک اینکه مرگ وجود دارد و اعهراف به ون ،یک حقیقت .است .و ازایتب رو،
ح اس.ا «وَ کَأَنَّ الحَ َّ اِیهَا عَلَی یَیْرِنَا وَجَبَ ،وَ کأنَّ الَّذِ نَرَ مِبَ األَمْوَانِ سَفَرٌ عَمَّا مَلِی إلَیْنَتا
رَاجعُونَ» گویا ح (مترگ) را در ون بتر عهتدة جتز متا گذاشتههانتد ،گتویی ونچته از مردگتان
میبینی  ،مساارانند که بهزود نزد ما باز میویند» (ممان)122 /ا
ایب دو معنا ،معانی حقیقی ح اس ،.اما معانی اعهبار ون عبارن اس .از
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3ت ح به معنا اجازه و رخ .؛ مثاً ومهی میگویی ودمیان ح ع پرستش دارنتد ،معنتایش
ایب اس .که رخ  .دارند و در اسهفاده کردن یا نکردن از ایتب حت مشیّتر مستهند و ایتب امتر
برا ونان مجاز اس.ا یکی از یاران علی(ع) پرسشی نااسهوار و ناسنجیده از امام کرد و حضترن
ون را پاسخ داد و بر ح ع پرسشگر ودمیان تأکید کرد و ارمود « َو لَک ااا حَ ُّ المَسْأَلَةِ تو راااا
ح ع پرسش اس( ».ممان /خ )162ا
4ت ح به معنا اسهحقا  ،سزاوار ششص نسب .به دیز است.ا امیتر مؤمنتان علتی(ع) در
نامها به یکی از کارگزارانش دنیب نوشههاس« .اَلْیَکبْ أمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ اِی الْحَ ِّ سَوَاءً پتا
باید کار مردم در ونچه ح اس =( .اسهحقا ون را دارند و سزاوار ون مسهند) ،نزد تو یکستان
باشد!» ( ممان /ن )59ا
5ت ح به معنا اللب و مالالبه؛ یعنی کسی از دیگتر مالالبته و انهظتار داشتهه باشتد و بته
الور مهقاب ایب امر برا ون دیگر م لحا شود؛ مانند ح مردم بتر زمامتداران و بتالعکا
«حَ ُّ الوَالِی عَلَی الرَّعِیَّةِ ،وَ حَ ُّ الرَّعِیَّةِ عَلَی الوَالِی ح زمامدار بر مردم و ح مردم بتر زمامتدار»
(ممان /خ )216ا
ونچه در حقو شناستی مالتر است ،.شتناخ .حقتو اعهبتار و لحتا کتردن و رعایت.
ونماس .که در ایب صورن ،مناسبان و رواب انسانی جایگاه درس .خود را متییابتد (راک؛
دلشاد تهرانی)81 1390،ا

2ـ حقوق اقليتها از نگاه امام علی

(ع)

از ونجا که بردبار مذمبی و امکان زندگی مسالم.ومیز پیروان ادیان مشهلتف و املیت.متا
در ملمرو یک جامعه ،یکی از ارزشما مه در حقو بیبالمللی و حقو داخلی اس .و تنهتا
دینی که ایب ممزیسهی مسالم .ومیز را به صورن کام مالتر کترده ،دیتب استام است .و بته
نوعی احهرام به حقو انسانما و حرم .نهادن به حقو بشر میباشد ،ابهتدا بترا روشتب شتدن
مسئله ،بنیاد تریب حقو بشر را از نگاه حضرن بررسی میکنی ا
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حقو بشر دوران مدرن دهار ح بنیاد اس .و شک گیر مواد ون بر پایتة ممتیب دهتار
ح ت صتتورن پذیراهتته کتته عبارتنتتد از ح ت حیتتان ،وزاد  ،برابتتر و مالکیتت( .راک؛ میتتر
موسو )213 1390،ا
در ادامه با توضیح مشه ر ایب مواد و تالبی ونما با مبانی و اصول حاک در گفهتار و راهتار
امام علی(ع) میپردازی ا

2ـ )1حق حيات و امنيت جانی و مالی
در اندیشة الراداران حقو بشر ،اساسیتریب ح بشر که مبنا و معنابشش ستایر حقتو و
محستوآ متیشتود ،حت «حیتان» و م تون مانتدن ون از متر گونته تهدیتد است.ا بنتابرایب،
محدودی.بردار و سلبپذیر نیس .و مجازانمایی که به سلب ایتب حت منجتر گتردد ،عمتدتاع
نادرس .شمرده شدهاندا
در دیب اسام نیز زنده بودن یک مومب .الهی اس .که به بشر ارزانی شدهاس .و متیچ اترد
یا حکومهی نمیتواند ون را به ناح از ااتراد ستلب کنتدا در مترون کتری  ،بترا جلتوگیر از

تجاوز به ح زندگی انسانما دنیب ومدهاس .وَالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِذی حَذرَّمَ اللّذهُ إِالَّ بِذالََّلِّ

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَالَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَذانَ مَنْصُذورًا و نفستی را کته
خداوند حرام کردهاس ،.جز به ح مکشید و مر کتا مظلتوم کشتهه شتود ،بته سرپرست .و
مدرتی دادهای ا پا [او] نباید در مه زیادهرو کند؛ زیرا او [از سو شرع] یار شدهاست.
(اإلسراء)33 /ا
در وموزهما مرونی ،زنده بودن و حیان انسانما بته انتدازها مهت و ارزشتمند است .کته
کشهب به ناح یک انسان ،ممچون کشهب تمام انسانما و نجان جان یک انستان ،ماننتد نجتان

ممة انسانما خوانده شدهاس.ا مرون میارماید أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ

فَکَبَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَبَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًذا کته متر کتا کستی را جتز بته
م اص مه  ،یا [به کیفر] اساد در زمیب بکشد ،دنان اس .که گویی ممة مردم را کشهه باشتد
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و مر کا کسی را زنده بدارد ،دنان اس .که گویی تمام مردم را زنده داشهه اس( .المائده/
)32ا
امام علی(ع) ح زندگی را مه تریب و اساسیتریب ح ع بشری .میدانتد و بته خالتر ااکنتدن
ون را جز در موارد که خداونتد اجتازه دادهاست ،.ممنتوع متیشتماردا بتر ممتیب استاس ،ون
حضرن به کارگزارانش دنیب سفارش میارمود
«از ختتونریتتز نتتاروا ستتش .بپرمیزیتتد کتته ون بتته خش ت ختتدا نزدیکهتتر استت .و
بزرگهریب کیفتر را در پتی دارد و زوال نعمت .و سترنگونی را زمینتهستاز متیگتردد و
خداوند سبحان در روز میام .خود (بدون دادخواس ).بتر خونبهتا بتهنتاح ریشهتة
بندگانش حک میکندا پا بهمیچ رو با ریشهب خون حترام ،پایتهمتا ارمتانروایی
خویش را اسهوار نکنید که ایب کار از عوام ناتوانی و سُستهی و یتا حهعتی نتابود و از
دس .راهب ارمانروایی اس( ».نه البایه /ن )53ا

از سویی دیگر ،با تأم در سیرة حکومهی حضرن روشب میشود کته و در متیچ یتک از
پیکارمایش با مشالفان خود نیز ویازگر جنب نبود و سپامیانش را دنیب اندرز میداد
«لَا تُقَاتِلُومُ ْ حَهَّی یَبْدَءُوکُ ْ اَإِنَّکُ ْ بِحَمْتدِ اللَّتهِ عَلَتی حُجَّةةٍ وَ تَترْکُکُ ْ إِیَّتامُ ْ حَهَّتی
یَبْدَءُوکُ ْ حُجَّةٌ أُخْرَ لَکُ ْ عَلَیْهِ ْ اَإِذَا کَانَ ِ.الْهَزِیمَةة بِتإِذْنِ اللَّتهِ اَتاَ تَقْهُلُتوا مُتدْبِراً وَ تَ
تُ ِیبُوا مُعْوِراً وَ تَ تُجْهِزُوا عَلَی جَرِیح شما جنب را ویاز نکنید که بحمداهلل بتر برمتان
اسهوارید و شروع جنب از سو ونان ،خود برمانی دیگر بر حقانی .شماس.؛ و ونگاه
که دشمب به اذن پروردگار گریش ،.اراریان را به مه نرسانید و درماندگان را متدف
مرار ندمید ،و بر مجروحان تیر خاص نزنید» (ممان /ن )14ا

ومهی سپاه ناکثیب و سپاه حضترن علتی(ع) در مقابت مت مترار گراهنتد ،سته روز گذشت .و
جنگتتی رخ نتتدادا در ایتتب متتدن ،امیتتر مؤمنتتان(ع) ارستتهادگانی ارستتهاد و ونمتتا را از جنتتب و
خونریز برحذر داش( .راک؛ الدینور )183 1371 ،ا بنابرایب ،حضرن ح حیتان را حهتی
برا مشالفان و دشمنانش به رسمی .میشناخ .و خاف و م ورشتان را تتا جتایی کته متانون
خداوند اجازه میداد ،متیبششتید و دشت پوشتی و از اشتهبامان مشالفتان دنتان بتود کته بتا
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اعهراض یارانش روبهرو میشد؛ مثاً بعد از شتورش ب تره ،مهشلفتان از جنتب را بتا بیتانی نترم
سرزنش کرد و از کردار ناپسندشان درگذش.ا برخی لب به اعهراض گشودند و دنتیب گفهنتد
«به خدا سوگند! اگر ارمان دمی ،نابودشان میسازی »ا حضرن با گفهب «سبحان اهلل» مشدارشان
داد و ونان را تجاوزگر از حد خواند و ارمود که خدا دنتیب دستهور نتداده است .و انستان در
مقاب انسان کشهه میشودااا خداوند میارماید وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُذلْطَانًا فَذالَ

یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ و مر کا مظلوم کشهه شود ،به سرپرس .و مدرتی دادهایت ا پتا نبایتد در

مه زیادهرو کند( اإلسراء)33 /ا حضرن نه تنها خود و دیگران را موظف به حفتظ حیتان
دیگران میدانسهند ،بلکه در توصیهمایی که دارند ،ممواره ام کهاآ و ام ذمّه را نیز در کنتار
مسلمانان ذکر میارماید و کارگزاران خود را از مر گونته ظلت وسته و جفتا بته ونتان برحتذر
میدارد؛ به عنوان مثال ،به کارگزارانشان دنیب میارمایند «وَ لَا تَبْغِ عَلَی أَمْ ِ الْقِبْلَةةِا وَ تَ تَظْلِت ْ
أَمْ َ الذِّمَّةِ وَ لَا تَهَکَبَّرْ اَإِنَّ اللَّهَ تَ یحِبُّ الْمُهَکَبِّریبَ سه بر ام مبله روا مدار و بر ییر ام مبله کته
با مسلمانان پیمان ممزیسهی دارند ،ظل مکب و تکبر را از خود دور کب؛ زیرا خداونتد مهکبتران
را دوس .نمیدارد» (ثقفی ،بیتا)351 1 ،ا
امام علی(ع) نه تنها امنی .جانی ،بلکه داشهب امنی .مالی را نیز از حقو اساستی ممتة متردم،
حهی پیروان سایر ادیان میداند و میچ گونه تعرضی در اموال املی.ما را برنمتیتابتد؛ بته عنتوان
نمونه ،شهر انبان یکی از مناال تح .حکوم .امام علی(ع) بود که مردم ون ،مستلمان و یهتود
بودندا جمعی از لشکریان معاویه به ون دسهبرد زدند و زیوروتن برخی از زنان ،از جملته یتک
زن یهود را به یغما بردندا حضرن از شنیدن ایب خبر دنان انتدومناک شتد کته ارمتود «اگتر
مسلمانیاز شنیدن خبر یارن یک زن یهود که تح .حمای .حکوم .اسامیاست ،.بمیترد،
پیش مب نه تنها سزاوار مام .نیس ،.بلکه شایسهة تکری و اجر اس( ».نه البایه /خ )95ا
البهه در مرون و سیرة امیر مؤمنان ،برخاف نظام حقومی مدرن ،ح حیان و زندگی کردن،
خداداد و مشروب به شرای و مقید به حدود است .کته خداونتد مهعتال تعیتیب کتردهاست.ا
بنابرایب ،نمیتتوان بته التور ماللت بته ون نگریست( .راک؛ میرموستو )215 1390 ،ا در دیتب
اسام ،با توجه به ارزش واتیی که برا زندگی انستان مائت شتده ،متوانیب و مقرراتتی را بترا
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تضمیب مراعان ایب ح بیان داشههاس .تا جایی که برا مه عمد ،در عیب حتالی کته بششتش
مات روا شمرده شده ،باتتریب مجازان را در شرایالی در نظتر گراهته کته ون ،مجتازان اعتدام
اس.ا
بنابرایب ،امام مرگز مه عمد را نمیبششید و بر م اص مات ت بتیونکته بته مقتام و جایگتاه
اجهماعی او توجه کند ت پا میاشرد ،حهی اگر مات  ،مسلمان و مقهول ،ییرمسلمان باشتدا مثتال
روشب ایب دیدگاه ،ماجرا کشهه شدن مرمزان اس.؛ زیترا ماتت مرمتزان ،عبیتداهللبتب عمتربب
خالاآ بودا عبیداهلل پا از ونکه پدرش بته دست .ابولؤلتؤ (یتام مغیةرةبتب شتعبه) کشتهه شتد،
مرمزان را در انهقام مه خلیفه کش ،.لیکب مرمزان جز رابالة م دینتی ،رابالتة دیگتر بتا ماتت
نداش .و دامنش از خون خلیفه پاک بودا از ایب رو ،تنها برا داور عادتنته ،امتام علتی(ع) بته
دنبال اجرا حک در ایب جنای .بود و بر پذیرش مستئولی .ایتب جترم از ستو عبیتداهلل ،پتا
اشرده ،ارمود «او را به سبب مه مرمزان خوام کش( ».مسعود  1409،ا380 2 ،ت)381ا

2ـ )2حق آزادی
وزاد با تمام تفاونمایی که در مفهوم ون دیده میشود ،از مه تریب ارزشمتا مشتهرک
جامعة مدرن اس .و پا از ح حیان ،دومیب اصلی اس .که در مجموعة حقو بشتر جایگتاه
ویهها به خود اخه اص دادهاس .و ارزش و جایگاه ویهها دارد و متر ملهتی ختود را وزاد و
الرادار ون میداند و بدان ااهشار میکندا وزاد  ،بیشهر به معنا ایتب است .کته شتشص ختود
صاحب اخهیار خود باشد و کسی مان اعالی .او در حوزة عم نباشد؛ بته تعبیتر دیگتر ،داتاع از
وزاد  ،یعنی مان شدن از مداخلة دیگران ،دون تهدید انسان بته وزار و شتکنجه و اجبتار او بته
پتتتذیراهب زنتتتدگی ییردلشتتتواه او ،بتتتا نادیتتتده گتتتراهب انستتتانی .و متتتازم استتت( .راک؛
میرموسو ) 230 1390،ا به عبتارن بههتر ،وزاد در لغت .بته معنتا اخهیتار ،ختاف بنتدگی،
رمیّ ،.عبودی ،.اسارن و اجبار ،مدرن عمت و تترک عمت و متدرن انهشتاآ است( .راک؛
دمشدا)74 1 ،1373،ا
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بر اساس وموزه ما اسامی ،انسان از امهیازان خاصی نسب .به سایر موجتودان برختوردار
اس.؛ امهیازاتی که موجب گشهه تا ودمی مورد تکری و توجه پروردگار وام شتود و بتر ستایر
مشلومان برتر و اضیل .یابدا مرون کری به موضوع برتر انسان بر ستایر موجتودان اشتاره

کردهاس .و میارماید وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِذی آدَمَ وَحَمَلْنَذاهُمْ فِذی الْبَذرِّ وَالْبََّْذرِ وَرَزَقْنَذاهُم مِّذنَ

الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً :و بهراسهی ما ارزندان ودم را گرامی داشتهی  ،و
ونان را در خشکی و دریا [بر مرکبما] برنشاندی  ،و از دیزما پاکیزه به ایشتان روز دادیت ،

و ونما را بر بسیار از واریدهما خود برتر وشکار دادی ( اإلسراء)70 /ا

یکی از بزرگهریب نعم.متا و مومبت.متا الهتی و از مهعتالیتتریب ارزشمتا انستانی کته
موجب امهیاز ودمی گشهه که خداوند از سَرِ لالف ،ح ع بهرهمند و بهرهگیر از ون را به ممتة
انسانما ارزانی داشهه ،نعم« .وزاد » اس.ا
در دیب اسام نیز اعهقاد به اص وزاد و وزادمنشی انسان از اصول اولیه بته شتمار متیرود؛
بدیب معنا که انسانما مالک اراده ،اخهیار و سرنوش .خویش میباشند و اصالهاً کسی ح ندارد
جان ،مال و ارادة ونان را ت احب نماید؛ دراکه میچ انسانی از پیش خود ،بر دیگتر وتیت .و
سلالنهی نداردا در وام  ،ایب ح  ،نوعی اسهقال و خودسامانی برا ااراد در زمینهمتا مشهلتف
زندگی تأمیب مینماید که برا رشد و تکام شش ی .انسانی تزم و ضرور اس.ا
امیر مؤمنان علی(ع) نیز بر اص وزاد بشر تأکید نمودهاس .و در عم نیتز گتو ستبق .را
از ممة وزاداندیشان ربودهاس .و به مظهر وزادگی و وزاداندیشی بَدل گشههاس.ا
امام علی(ع) نیز در منزل .و جایگاه وزاد  ،ون را تزمة خلق .بشر و از جملة حقو انستان
به شمار ووردهاس .و اشاره میکند که انسان به گتومر وجتود و االترن ختود ،وزاد واریتده
شدهاس .و اگر خود به بندگی و بردگی دیگران تب ندمد ،ام حریّت .و وزاد است.ا ایشتان
میارمایند «أیّهَا النَّاسُ أَنَّ ودَمَ لَ ْ یَلِدْ عَبْداً وَ تَ أَمَةً وَ أَنَّ النَّاسَ کُلُّهُ ْ أَحْرار إِلَّا مَبْ أَمَرَّ عَلَی نَفْسِهِ
بِالْعُبُودِیّةِ ا مردم! از حضرن ودم(ع) یام و کنیز خل نشده ،بلکه تمتام متردم وزاد مستهند،
مگر کسی که پذیراهه باشتد (= ذلعت ).بردگتی ییتر را!» (کلینتی 1392 ،ا)195 6 ،ا در ایتب
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روای ،.امام علی با گفهب «یاأیَّهَا النعاس» ،ممة انسانما را مورد خالاآ مرار دادهاس .و با عبارن
«إِنَّ النعاسَ کُلُّهُ ْ» ،اص وزاد را برا ممة مردم ثاب .میداند و به نوعی ون را تزمتة وجتود
انسان و از حقو بشر میشمارد؛ حقی که خداوند مهعال ون را به ممگان عنای .کردهاس.ا
بنابرایب ،ممتة متردم وزادنتد و استاس واترینش انستان و ارزنتدان ودم بتر حریّت .و وزاد
بودهاس .و اگر در جایی ایب اص نقض شود ،جنبة اسهثنایی داردا
در عبارن دیگر  ،ون حضرن انسانما را از تتب دادن بته رمیّت .و بنتدگی و ستلب وزاد
خود نهی میکند ،میارماید «وَ تَ تَکُبْ عَبْدَ یَیرِکَ وَ مَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرعاً بندة دیگتر مبتاش؛
دراکه خداوند تو را وزاد واریده» (نه البایه /ن )31ا از سویی ،احهترام بته وزاد دیگتران را
نیز توصیه می ارماید؛ دنانکه در نامة خود به مالک اشهر ،ضتمب ونکته وزاد دادن بته متردم را
موجب جلب اعهماد و واادار ونان و را مشکان میدانتد ،مالتک را بته رعایت .ون توصتیه
میکند ،میارماید «بدان ا مالک! میچ وسیلها نیس .برا جلب اعهماد والی به رعی ،.بههر
از نیکوکار به مردم ،تشفیف مالیان مجبور نکردن مردم به کار که دوس .ندارندا پتا در
ایب راه ونقدر بکوش تا به واادار رعیت .خوشتبیب شتو کته ایتب ختوشبینتی رنت التوتنی
مشکان را از تو برمیدارد» (ممان /ن )53ا
حضرن در مقام عم نیتز ختود را موظتف بته رعایت .حت وزاد و عتدم اجبتار دیگتران
میداندا بدیب لحا  ،خالاآ به مردم ارمود «اااوَ لَیْاَ لِی أَنْ أَحْمِلَکُ ْ عَلَی مَتا تَکْرَمُتونَ و متب
نمیتوان شما را به رامی که دوس .نداریتد ،اجبتار کتن » » (نهت البایته /خ )208ا وزاد  ،بتا
توجه به مفهوم و ابعاد ون از دیدگاه یرآ ،گسهرها با وسی داردا ایب بحتث را متیتتوان از
جنبة حقومی و اجهماعی در مالتب ایتب تقستی نیتز دستههبنتد نمتود وزاد اندیشته و عقیتده،
وزاد بیان ،وزاد گرایشما و وزاد سیاسیا

2ـ2ـ )1آزادی اندیشه و عقيده
وزاد اندیشه و عقیده از محورما مه بحث املی.ما دینی اس.ا در اسام نیز ایب نتوع
وزاد یکی از مه تریب حقو ممة انسانما محسوآ متیشتودا ویتان و روایتان اراوانتی کته
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ممگان را به تفکر و تعق ارامیخواند ،گواه روشنی بر ایب مدعاس.ا مه تریب تزمتة پتذیرش
ایب اص در یک نظام حقومی ،ممنوعی .تفهیش عقاید و ااکار ااراد اس.ا ممچنیب ،نمتیتتوان
میچ کا را به دلی داشهب اکتر یتا عقیتدها تحت .تعقیتب مترار داد یتا از حقتومش ،محتروم
ساخ.ا
ویة شریفة الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ :در مبول دیب ،اکرامی نیس( .البقره )256 /نیز بتر اصت
کلعی وزاد عقیده و دیب دتل .دارد و باتتریب بیان وزاداندیشی در مقام عقیتده است.ا اصتوتً
در گسهرة اعهقادان و ااکار انسانما که امور درونی مسهند ،اجبار ممکب نیس.ا
در شأن نزول ایب ویه نیز نوشههاند یکی از مسیحیان کته بته دیتب استام مشترف شتده بتود،
میخواس .با زور و تهدیتد ارزنتدان ختود را نیتز پیترو شتریع .پیتامبر استام(ص) گردانتدا امتا
خداوند با ارسال ایب ویه ،و را از دنتیب شتیوها بتازمیدارد (راک؛ مکتارم شتیراز ،1374 ،
)278 2ا ممچنیب ،مرون کسانی را که با وزاداندیشی به دنبال حقیق .میروند ،میسهاید و بته

ونما بشارن نجان میدمد فَبَشِّرْ عِبَادِ * الََِّینَ یَسْذتَمِعُونَ الْقَذوْلَ فَیَتَّبِعُذونَ أَحْسَذنَهُ أُوْلَئِذکَ

الََِّینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُذمْ أُوْلُذوا الْبَلْبَذا ِ پتا بته بنتدگان متهده ده ونتان کته ستشب را
میشنوند و از بههرینش پیرو میکنندا اینان کسانی مسهند که خدا مدایهشان کردهاس .و یقیناً

خردمندند( الزمر17 /ت)18ا

البهه ار اس .بیب وزاد اندیشها که اسام مشو ون اس .و عقیده به دیز که شاید از
رو مواما نفسانی باشد که در ایب صورن باید ون را اصا کتردا اگتر اعهقتاد بتر مبنتا
تفکر باشد ،اسام دنیب عقیدها را میپذیرد ،اما عقاید را که بر مبنا وراثهی و تقلیتد و از
رو جهال .اس ،.مرگز اسام به نام وزاد عقیده نمیپذیردا نمونة بارز دنتیب نگرشتی را در
برخورد حضرن ابرامی (ع) با عقاید باال ب.پرسهان ون زمان میتوان ذکر کردا
امام علی(ع) دااع از حقو مشالفان اکر خویش ،حهی املی.ما مذمبی ساکب در کشتور
اسامی و مسلمانان منحرف و ااسد در عقاید را بر خود و کارگزارانش واجب متیشتمردا امتام
دنان بر ایب حقیق ،.تأکید داش .که در دوران حکوم .خود ،مشالفان و پیروان سایر ادیان را
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با زور و اشار به مسیر دیب اسام نکشاند و از روشما اسهبداد برا مدای .و ایمان ونان بته
اسام راسهیب اسهفاده نکردا جور جردا در ایب باآ میگوید
«[امام علی] نمی خواس .دیب ،مذمب و عقیدة معینی را بر مردم تحمی نمایتدااا او
با اینکه جان شیب پیامبر و پنامگاه اسام و امیر مسلمانان بود ،ولی از اینکته عقیتدة دینتی
مسلمانان را به احد از مردم تحمی نماید ،به شدن بیزار بودا از نظر او ،مر کسی متر
الریقها را که در ایمان و اعهقاد می پسندد ،مشهار اس ،.ولی به شرب اینکه ون عقیده
و ایمان به ضرر جامعه تمام نشود» (جردا 276 1 ،1389 ،ت)277ا

ایب بدان دلی اس .که حضرن یکتی از مهت تتریب ارکتان ایمتان را یقتیب و معرات .ملبتی
میداند و میارماید «اتْیمَانُ عَلَی أَرْبَ ِ دَعَائِ َ عَلَی ال َّبْرِ ،الْیَقِیبِ ،وَالْعَتدْلِ ،وَالْجَهَتادِ ایمتان بتر
دهار پایه اسهوار اس .صبر ،یقیب ،عدل و جهاد»(نهت البایته)31 /ا اصتوتً حضترن دیتب را
مبهنی بر معرا .میداند «أَوَّلُ الدِّیبِ مَعْرِاَهُهُ» (ممتان خ )1و روشتب است .کته یقتیب و معرات.
ملبی ،امور درونی مسهند و مرگز اکراه و اجبار برنمیدارندا
برعندهتتریب و کارومتدتریب ستا حضترن در مقابت مشالفتان ،دته مشالفتان در عقیتده و
ییرمسلمانان و ده مسلمانان منحرف که بته انگیتزهمتا مشهلتف بتا او مشالفت .متیورزیدنتد،
ممواره توصیه به اندیشه و تفکر و بهکارگیر نعم .عق بودا بیانان امتام علتی(ع) نشتاندمنتدة
اممیتت .اتتو العتتادة تفکتتر ،تعقتت و وزاداندیشتتی در نظتتر ون حضتترن استت.ا او «عقتت » را
سودمندتریب ثرون و سرمایها میداند که خدا به انسان عنای .کردهاس .و بیش از متر دیتز،
بر لزوم بهکارگیر عق تأکید میورزد و ون را برا شتناخ .راه رستهگار کتاای متیدانتد
«کَفَاکَ مِبْ عَقْلِکَ مَا أَوْضَحَ لَکَ سَبِی َ یَیِّکَ مِبْ رُشْدِکَ عق تو را کفایت .متیکنتد کته راه
گمرامی را از رسهگار نشان .دمد» (ممان)421 /ا
نقش پیامبران الهی نیز در نگاه حضرن ،روشنگر و وگامیبششتی است.؛ دنانکته دربتارة
امداف بعث .انبیاء میارمایتد «پتا پیتامبرانش را در میتان ونمتا مبعتوث ستاخ .و پتیدرپتی
رسوتن خود را به سو ونان ارسهاد تاااا گن ما پنهان عق ما را وشکار سازند» (ممان /خ)1ا
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ممچنیب ،در نگاه حضرن ،دینی که بر اساس تعقت و وزاداندیشتی نباشتد ،دیتب نیست.ا ایشتان
ت دِیبَ لِمَبْ تَ عَقْ َ لَه» (تمیمی ومد 1392 ،
میارماید « َ

)6853ا

بنابرایب ،در حکوم .علو  ،حهی املی.ما دینی نیز میچ گاه به سبب داشتهب عقیتدة ختود
از حقتتی محتتروم نشتتدند و یتتا متتورد بازخواستت .متترار نگراهنتتد ،بلکتته علتتی(ع) داتتاع از حقتتو
املی.ما دینی را که در ذمة حکوم .اسامی مرار گراهه بودند ،بر خود و کارگزاران ختویش
واجب و تزم میشمردا وزاد گزاردن خوار که مردمی خشب ،کوتهنظر ،مهحجّر و با عقیدها
ااسد به شمار میومدند ،نشاندمندة پایبند عملی حضرن به ایب ح انسانماس.ا
شهید مالهر دربارة راهار امتام بتا ختوار دنتیب متینویستد «ون حضترن در منههتا درجتة
وزاد و دموکراسی راهار کردااا زندانشان نکرد و حهعی سهمیة ونان را از بی.المال مال نکردااا
ونما ممه جا در اظهار عقیده وزاد بودندااا» (مالهر )139 1368 ،ا
اص کلی در سیرة عملی ون حضرن ایب بتود کته مشالفتان گمتراه و منحراتان ،بتا دشتمب
اهنهجویی که وگامانه در پی وشوآ اس ،.تفاون داردا بر ایتباستاس ،در وصتی .ختود دنتیب
میارماید «تَتُقَاتِلُوا الْشَوَارِ َ بَعْدِ  ،اَلَیْاَ مَبْ الَلَبَ الْحَ َّ اَأَخْالَأَهُ ،کَمَبْ الَلَبَ الْبَاالِت َ اَأَدْرَکَته
بعد از مب با خوار نبرد نکنید؛ زیرا کسی که در جسهجو ح بودهاس .و خالا کرده ،ممانند
ون کا که الالب باال بودهاس .و ون را بهدس .وورده ،نمیباشد» (نه البایه /خ )61ا
روش حضرن امیر بر ایب امر اسهوار بتود کته متردم را از جوانتب مشهلتف یتک امتر وگتاه
مینمود تا با شناخهی که نسب .به ون پیدا میکردند ،دس .به انهشاآ بزنندا
(ع)

نکهها که توجه به ون در ایب مقام تزم است .اینکته ویتا از دیتدگاه استام و امتام علتی

وزاد اندیشه مالل اس ،.یتا ایتب وزاد نیتز مماننتد وزاد متا دیگتر محتدود بته مرزمتایی
اس.؟! با مراجعه به گفههما امام علی(ع) درمییابی که اندیشه ابزار برا تعمی باور به ختدا،
شناخ .بههر نظام خلق .و اسهفاده از موامب و نعم.ما الهی و نیز بهکارگیر ونما در مسیر
تعالی و رشد و حیان انسانی اس.ا از ایب رو ،مرز وزاد اندیشه در دیدگاه حضترن تتا جتایی
اس .که به کفر ،الحاد و یا گناه منجر نشودا

حقوق اقلیتهای دینی در نهجالبالغه /حسین زارع و رحمتاهلل روحی

120

امام علی(ع) که مدای .اندیشهما را از مه تریب وظایف خود میدانتد ،در متوارد از تفکتر
در حوزهمایی که اه انسانما معمولی از درک ون عاجز اس .و یا اینکه انستان را بته ستو
گناه سو میدمد ،بازداشهه که البهه به معنا زیر پا گذاشهب وزاد اندیشه نیس ،.بلکه مدای.
اندیشه و ارشاد به ناتوانی انسان از دسهیابی به ون اس.؛ برا مثتال ،حضترن در پاستخ پرسشتی
دنیب میارماید
«ا پرسشگر عمی و دمی ! ایتب را بتدان کته ژرفاندیشتان در دانتش دیتب ،تنهتا
کسانی مسهند که با شناخ .خود و باور ییب به ایمان رستیدهانتد و از مجتوم عبتث و
نستنجیده بته درمتا اروبستهة عتوال ییتب بازایستهادهانتد و نتاتوانی ختود را اعهتراف
کردهاندا پا خداوند اعهراف به عجزشان را سهوده اس .و رما کردن کاوش بیرون از
مسئولی .ونان را ژرفاندیشی نام نهادهاس.ا تو نیز به ممتان کته حتوزة اهت توست،.
بسنده کب ،وگرنه از تباهشدگانی» (نه البایه /خ )61ا

2ـ2ـ )2آزادی بيان
از دیدگاه مفسران« ،بیان» از نظر لغو معنا گسهردها دارد و به مر دیز گفهه متیشتود
که مبیب و وشکارکننده باشدا بنابرایب ،عاوه بر اینکه نالت و ستشب را شتام متیشتود ،معنتا
کهاب .و خ و انواع اسهدتلما عقلی و منالقی ت که مبیب مسای مشهلف و پیچیده اس .ت نیز
در مفهوم «بیان» گرد ومدهاس( .راک؛ مکارم شیراز )99 23 ،ا
بیان ،یک مومب .الهی اس .و مر کسی میتواند و ح دارد وزادانه از ون بهرهمنتد گترددا
امام علی(ع) نیز بتر وزاد بیتان مهتر تأییتد زدهاست .و اصتوتً تضتارآ وراء را بستهر پیتدایش و
رویش نظران صحیح و درس .میداند و میارمایتد «اِضْترِبُوا بَعْتضَ الترَّأْ ِ بِتبَعْضِ یَهَوَلَّتدُ مِنْتهُ
ال َّوَاآُ «رأ ما را به م بزنید (و در کارما از رأ ما و نظران مشهلف بهره گیرید) کته از ون
صواآ و درسهی کتار زاییتده شتود» (تمیمتی ومتد )3622 1392 ،ا ممچنتیب ،متیارمایتد
«امْشَضُوا الرَّأْ َ مَشْضَ السِّقَاءِ یُنْهِ ُ سَدِیدَ الْآرَاءِ رأ ما را مانند جنبانیدن مَشک بته مت زنیتد تتا
رأ محک و درسهی برایهان به بار وورد» (ممان

)3623ا
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حضرن(ع) در دوران حکوم .خود دنتان اضتایی پدیتد وورد کته دشتمنان و مشالفتان نیتز
وزادانه سشب میگفهندا ون بزرگوار حهعی مردم را به بیان کاسهیما تشوی میکرد و میارمتود
«تَ تَکُفُّوا عَبْ مَقَالَةٍ بِحَ ع از گفهب سشب ح دریغ نکنید» (نه البایه)216 /ا
ممچنیب ،حضرن از اصحاآ دعون مینمودند که وزادانه و بدون متیچ واممتها ااکتار و
اندیشهما خود را بیان نمایند و از دورویی و م لح.اندیشی در بیان نظران خود به پرمیزنتد
«اَاَ تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّ ُ بِتهِ الْجَبَةابِرَة وَ تَ تَهَحَفَّظُتوا مِنِّتی بِمَتا یتهَحَفَّظُ بِتهِ عِنْتدَ أَمْت ِ الْبَةادِرَةِ وَ لَتا
تُشَالِالُونِی بِالْمُصَایَعَةِ بنابرایب ،ونگونه که با زمامداران سهمگر سشب متیگوییتد ،بتا متب ستشب
مگویید و ون دنان که در پیشگاه حکام خشتمگیب و جبتار ختود را جمت وجتور متیکنیتد ،در
حضور مب نباشید و به الور ت نعی (و منااقانه) با مب راهار منمایید» (نه البایه /خ )216ا
ون حضترن در او ارمتانروایی و امهتدار ،دنتتان اتروتب بتود کتته مشالفتان و موااقتان زیتتر
پردمش احساس امنی .میکردند و انهقادما و پیشنهادمایشان را مالر میکردنتدا در گیترودار
جنب جم  ،حارثبب حوث ،پرسش انهقادگونها از امام کرد و گف .ویا اللحه و زبیر بتا ون
پیشینة درخشان در راه باال گام برمیدارند؟ پرسش بستیار عمیت متینمتود و در زمتانی بستیار
حساس ابراز شده بود؛ زیرا از سویی ،ح بودن امام در ایب جنب با پرسش روبهرو میشتد و از
سو دیگر ،پاسخ تف یلی بدان به ارصهی مناسب نیاز داش.ا امام ت بیونکه خشمگیب گتردد ت
پاسخ داد حقیق .بر تو اشهباه شدهاس.ا ح و باال را با میزان مدر و شش ی .ااراد نمیتتوان
شناخ.ا ح را بشناس تا ام ون را بشناسی و باال را بشناس تا امت باالت را بشناستی (راک؛
مجلسی 1403 ،ا)105 22 ،ا
امیرالمؤمنیب علی(ع) نه تنها در شعار ،بلکه در عم نیز به وزاد اندیشه و بیان پایبنتد بودنتد؛
دنانده ایب مسئله را میتوان در برخورد حضرن با مشالفان اکر و دینی مشامده کرد؛ بترا
مثال ،پیروان «خوار » گرومی بودند که به سبب جمود اکر و با تفسیر نادرس .ویان مترون،
به مشالفان دینی و سیاسی امیرالمؤمنیب(ع) تبدی شتدندا ونتان بتا استهفاده از جتوّ وزاد حکومت.
امیرمؤمنان ،با شعار «تَ حُکْ َ إِتَّ لِلَّه» و اخه اص حکوم .و داور بته ختدا ،حضترن را بترا
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پذیرش جریان حکمی .گنهکار معرای متیکردنتد و حت رمبتر و حکومت .ون حضترن را
باال میدانسهند (راک؛ باذر  1417 ،ا)342 2 ،ا
حضرن علی(ع) ومهی به مق ود ونما پی برد ،برا جلوگیر از تتأثیر منفتی ایتب شتعار در
تودة مردم ارمود «کَلِمَة حَ ٍِّ یُرَادُ بِهَا بَاالِ ٌ نَعَ ْ إِنَّهُ لَا حُکْ َ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِبَّ مَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّتا
لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِبْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ اَاجِرٍ یَعْمَ ُ اِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِبُ وَ یَسْهَمْهِ ُ اِیهَا الْکَتااِرُ وَ یُبَلِّتغُ اللَّتهُ
اِیهَا الْأَجَ َ وَ یُجْمَ ُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتَ ُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَبُ بِهِ السُّتبُ ُ وَ یُؤْخَتذُ بِتهِ لِلضَّتعِیفِ مِتبَ الْقَتوِ ِّ
حَهَّی یَسْهَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْهَرَا َ مِبْ اَاجِرٍ ستشتب حقی اس .کته ارادة باالت از ون شتدهاست.ا ور ،
درس .اس .که ارمانی جز ارمان خدا نیس ،.ولی ایتنان (خوار ) میگویند رمبر و زعامت.
ستتزاوار کستتی ییتتر از ختتدا نیستت ،.در حتتالی کتته متتردم بتتته زمتامتتتدار نتیتازمتنتدنتتتد؛ ختتتواه
نتیتکتوکتار بتاشتد یتا بتدکتار (اگتر زمتامتدار عادل میسّر نشد ،امیر ااس بههتر از متر و متر
اس ).تا مؤمب و کاار در سایة حکوم .او به کار خود مشتغول و از موامتب زنتدگی بهترهمنتد
شوند» (نه البایه /خ )40ا
بنابرایب ،در دوران حکوم .علو  ،حهی خوار کته جانشتیب پیتامبر(ص) را بتر اثتر پتذیرش
(ع)

حاکمی .کاار میدانسهند ،وزادانه به الر ورا خود میپرداخهندا در مقاب  ،حضترن علتی
در برابر تبلیغان باال خوار  ،تنها به روشنگر ااکار عمومی میپرداخ .و بتا ایتنکته اِعتمتال
متر گتونته سیاسهی برایش مقدور بود ،در روش محب.ومیتز ختود نستب .بته ونتان کتودکهریب
تغییر نداد و دربارة ونان ارمود «تَ نَمْنَعُکُ ْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُ َلُّوا اِیهَتا وَ لَتا نَمْتنَعُکُ ُ الْفَتیْءَ مَتا
ت نَبْتدَؤُکُ ْ بِحَترْآٍ حَهَّتی تَبْتدَءُونَا» (نتتور )65 11 ،ا ممچنتتیب،
کَانَت ْ.أَیْتدِیکُ ْ مَت َ أَیْتدِینَا َو َ
میارمود اگتر ستکتون کتنتنتد ،ونان را جزو جماع .خود متیدانتی و اگتر لتب بته اعهتراض
بگشایند ،با منال جواآ ونان را میدمی و اگر ضد ما میام کنند ،به جنگشان میروی ا
ایب راهار حضرن علی(ع) تا زمانی که خوار تنها به عنوان یک جریان اکر مالر بودند،
ادامه داش ،.اما منگامی که به برانداز و شورش مسلحانه دس .زدند ،با ونتان برختورد کتردا
ایب نوع وزاد نه تنها برا مسلمان مشالف ارام بود ،بلکه در حکومت .امتام علتی(ع) پیتروان
سایر ادیان نیز وزادانه مشالف.ما خود را ابراز میکردند؛ به عنوان مثتال ،شش تی یهتود بته
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امام علتی(ع) گفت .شتما از داتب پیامبرتتان اتارغ نشتده بودیتد کته اختهاف کردیتدا حضترن
ارمودند «إِنَّمَا اخْهَلَفْنَا عَنْهُ تَ اِیهِ وَ لَکِنَّکُ ْ مَا جَفَّ ْ.أَرْجُلُکُ ْ مِبَ الْبَحْرِ حَهَّی مُلْهُ ْ لِنَبِیِّکُ ْ اجْعَ ْ لَنَتا
إِلَهاً کَمَا لَهُ ْ آلِهَةٌ مالَ إِنَّکُ ْ مَوْم تَجْهَلُون ما دربارة ونچته از او رستیده ،اختهاف کتردی  ،نته در
خود او ،اما شما یهودیان منوز پا شما از نجان از دریا نی خشک نشده بود که به پیامبرتتان
گفهید برا ما خدایی بساز؛ دنانکه ب .پرسهان خدایی دارند! پیتامبر شتما گفت .شتما مردمتی
نادانید!» (نه البایه)317 /ا
بنابرایب ،امام علی(ع) مشالفان و منهقدان مسلمان و ییرمسلمان را تا ونجا که توالئها در کار
نبود ،وزاد میگذاشهند ،ولی با منهقدان توالئهگر ،ممان گونه که گفهه شد ،برخورد متیکردنتدا
البهه در نگاه حضرن(ع) ،بیان و اظهار عقیده نیز محدودی.متایی دارد؛ متثاع در متوارد بستیار ،
علی(ع) مسلمانان را از تمل و داپلوسی نسب .به ارمانروایان نهتی کترد و متردم شتهر انبتار را از
انجام امور که باعث تحقیر و تومیب به خودشان بود ،بازداش.ا

2ـ2ـ )3آزادی سياسی
یکی دیگر از ابعاد مه وزاد در حقو بشر متدرن ،وزاد سیاستی است.ا از نظتر حقتو
بشر یرآ ،وزاد سیاسی ون اس .که ارد بهوانتد در ادارة زنتدگی سیاستی و اجهمتاعی کشتور
خود ،از راه انهشاآ زمامداران و مقامان سیاسی شرک .جوید و یا به ت د مشتای عمتومی،
سیاسی و اجهماعی کشور خود نای وید و یا در مجام  ،وزادانه عقاید و ااکتار ختود را بته نحتو
مقهضی ابراز نماید (راک؛ مؤتمنی)96 1382 ،ا
با نگامی به نظام سیاستی امیرالمتؤمنیب(ع) روشتب متیشتود کته ایتب نتوع وزاد بترا ممتة
گروهما جامعه وجود داشههاس .و به عنوان یک ارزش محسوآ میشدا در ادامه ،به موارد
در راسها روشب شدن ایب مسئله اشاره میشودا
حضرن علی(ع) انسانما را از اسهبداد ،خودکامگی و خودرأیی نهی متیکردنتد؛ زیترا ون را
موجب ماک .و نابود میدانسهند و میارمودند «خودرأ نباش! مر کتا ختودرأ باشتد،
ماک میگردد» (تمیمی ومد )992 1392 ،ا از سو دیگر ،ستلب ایتب وزاد متا و ددتار
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شتدن بته استهبداد و دیکهتتاتور را خالتر و تهدیتد بترا حکومتت .متیدانستهند؛ دنانکتته ون
حضرن مه عثمان را نهیجة اسهبداد و خودرأیی او دانسههاس .و میارماید «او اسهبداد ورزیتد؛
اسهبداد بسیار بد  ،و شما ناراح .شتدید و واکتنش بتد نشتان دادیتد و از حتد گذراندیتد و
خداوند در ایب مورد حکمی دارد که دربارة مسهبدان و اارابگران جار میشود (و مر کتدام
به سزا اعمال خود میرسند)» (نه البایه /خ)30ا
وزاد سیاسی در سیرة عملی ون حضرن نیز مشهود است.ا امتام بتا ونکته از ستو ختدا
سبحان بته مقتام امامت .جامعته من توآ شتده بتود و جتز ختود متیچ کتا را شایستهة رمبتر
نمیدانس ،.پا از کشهه شدن عثمان و رو ووردن مردم مدینه به و  ،خاا .را نپتذیرا .و
ارمود «دَعُونِی وَ الْهَمِسُوا یَیْرِ مرا رما کنید و دیگر را باللبید» (ممان /خ )92ا
او میخواس .مردم ارص .اندیشه داشهه باشند و بتا موشتمند کامت  ،بته حضترن دست.
بیع .دمندا در مراس بیع .که با اصرار امام در حضتور ممگتان برگتزار شتد ،حضترن تأکیتد
ورزید که بیع .اخهیار اس .و باید در کمال رضای .تحق یابد «إِنَّ بَیْعَهِی تَ تَکُونُ خَفِیّاً وَ لَتا
تَکُونُ إِلَّا عَبْ رِضَا الْمُسْلِمِیب ممانا بیع .مب مشفیانه و جز با رضای .مسلمانان نمتیباشتد» (ابتب
أبیالحدید ،ممان)9 11 ،ا در جا دیگر میارمایند «وَ بَایعَنِی النَّاسُ یَیترَ مُسْتهَکْرَمِیبَ وَ تَ
مُجْبَرِیبَ بَ ْ الَائِعِیبَ مُشَیرِیبَ و مردم بدون اکراه و اجبار ،بلکه با اخهیار و با ریبت .بتا متب بیعت.
نمودنتد» (نهت البایتته /ن )1ا ایتب کتتردار امتتام کتته در اوضتاع پیچیتتده و خالرنتتاک ون زمتتان،
برخاف سیرة خلفا پیشیب تحق مییاات ،.بتر پایبنتد حضترن بتر اصت وزاد موااقتان و
مشالفان در مدیری .سیاسی گوامی میدمدا از سو دیگر ،حضرن دنان وزاد را در جامعته
نهادینه کرده بود که جریانمتا اکتر و سیاستی بستیار شتک گرات .کته در برپتا ستاخهب
اجهماعان و امدامان سیاسی ممانند عثمانیان و خوار کاماً وزاد بودندا
البهه باید توجه داش .که ایب نوع وزاد در نگاه حضرن بیحتد و مترز نیست ،.بلکته مترز
وزاد ما سیاسی ،اهنهانگیز و شمشیر از نیام بر کشیدن اس.ا از ممتان ویتاز حکومت .و در
جریان بیع ،.با ونکه به علنی و اخهیار بودن بیع .تأکید متیورزیتد ،بته ایتب نکهته نیتز اشتاره
میکرد که شکسهب بیع .را روا نمیداند و مر کا بیع .میکند ،باید بدان پایبنتد باشتد؛ زیترا
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شکسهب بیع .نوعی توالئه علیه مدیری .سیاسی جامعه اس.ا میارمود «متردم پتیش از بیعت،.
ح انهشاآ و اخهیار دارند ،امّا ومهی بیع .کردند ،باید بدان پایبند باشند و ح انهشاآ ندارنتد»
(مجلسی 1403 ،ا)33 32 ،ا لذا در برخورد با خورا نیز ومهی ونان اهنهانگیز پیشه کردند،
در برابرشان ایسهادا

2ـ )3برابری
«برابر » نیز از ارزشما بنیاد حقو بشر مدرن اس.ا برابتر از ایتب دیتدگاه بته معنتا
تساو ممة ااراد در برابر مانون و حمای .یکستان متانون از ممگتان است( .راک؛ میرموستو ،
)254 1390ا ممة انسانما برابر واریده شتدهانتد و متوم و مبیلته ،نستب ،رنتب پوست ،.شترای
املیمی و یا حهی دیب و مذمب ،میچ تأثیر در مامی .انستانی ندارنتدا انستان بته صترف انستان
بودن ،از حقومی برخوردار میشود که رعای .ون بر ممگان ،بهویهه حاکمان و نشبگان سیاستی
جوام ضرور اس.ا در نظام حکومهی و مضایی حضرن نیز تمام البقان و ااراد جامعه ،اتارغ
از رنب ،نهاد ،حراه ،مبیله ،دیب و مذمب در مقاب مانون و در برخوردار از رأا ،.رحمت .و
عدال .مساو بودندا
ایب مسئله میتواند دتی مشهلفی داشهه باشد که یکی از ونما برخوردار ممة انستانمتا از
یک نوع کرام .ذاتی اس .که خداوند مهعال به اشترف مشلومتان ختود عالتا ارمتودهاست .و
موجب تمایز انسان از سایر موجودان شدهاست .و ممتة ارشتهگان متأمور شتدند ،در برابتر ایتب
کرام .سَرِ تعظی ارود وورندا
حضرن علی(ع) بر ایب عقیدهاند که خضوع ،خشوع و ستجدة ارشتهگان در برابتر انستان ،بته
سبب کرام .او بود و به تعبیر دیگر ،ارشهگان در مقاب کرام .انسانی به سجده ااهادندا
امام(ع) پا از بیان نحوة خلق .انسان از سو خال یکها ت ریح متیارماینتد کته «خداونتد
سبحان از ارشهگان خواس .تا ودیعها را کته نتزد ونمتا بتود ،ادا کننتد و پیمتانی را کته بتا او
دربارة سجود برا ودم و خضوع برا بزرگداش .او بسهه بودند ،عم نمایند» (نه البایته /خ
)1ا
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بنابرایب ،ونچه ارشهگان به سجده و تعظی در برابر ون مکلف شتدند ،نته گوشت ،.پوست،.
اسهشوان و نه مام .کشتیدة انستان ،بلکته «کرامت .انستانی» بتود و موجتود کته در برابتر ایتب
کرام .سَرِ تعظی ارود نیاورد ،از درگاه الهی رانده و دشمب خدا ملمداد شدا

2ـ )4اصل ابراز محبت به همة مردم
حضرن در بششی از نامة خود به مالک اشهر ،و را به ابراز محب .و عالوا .ملبی بته ممتة
مردم ت اع از مسلمان و ییرمسلمان ت سفارش میکند و او را از پایمالساز حقو ونان برحذر
میدارد ،با ایب اسهدتل که حهی ونان که از دیب و مذمبی دیگرند ،در انسانی .بتا تتو ممستانند،
میارماید« :وَ أَشْعِرْ مَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّ ِة َو الْمَحَبَّةَ لَهُ ْ وَ اللُّالْتفَ بِهِت ْ وَ لَتا تَکُتونَبَّ عَلَتیْهِ ْ سَتبُعاً
ضَارِیاً تَغْهَنِ ُ أَکْلَهُ ْ اَإِنَّهُ ْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ اِی الدِّیبِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ اِی الْشَلْ » (ممان /ن )53ا
در ایب مکهب ،مردم دو نوع مسهند یا برادر دینی حتاک و یتا نظیتر او در خلقت.ا بنتابرایب،
جا راهارما ییرانسانی نسب .به ونما وجود نداردا
امیرمؤمنان نه تنها دیگران را به حفظ حرم .و کرام .پیروان سایر ادیان و ابتراز محبت .بته
ونان سفارش میکردند ،بلکه خود در عم به ایب امر پیشگام بودندا
حضرن در نامها که مملو از نکان اخامی و ارزشما الهی است ،.بته متأموران زکتان
دسهور میدمد که پوشش زمسهانی و تابسهانی و مرکب و یام ااراد را به ستبب گتراهب زکتان
نفروشیدا او نامه منگامی اس .که امام میارمایند «و برا درممی ،کستی را تازیانته مزنیتد و
دس .به مال کسی مبرید! نمازگزار باشد یا پیمتان مستلمانان را عهتده دار» (الکلینتی 1392 ،ا،
)545 3ا یعنی برا پول و جم وور مالیان ،به میچ انسانی ت اع از مسلمان و ییرمسلمان ت
نباید مهک حرم .و با او به خشون .راهار شودا
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2ـ )5اصل تساوی در برابر قانون و حقوق اجتماعی
در سیرة حضرن علتی(ع) ،در جامعته و حکومت .استامی ،پیتروان ستایر ادیتان نیتز مماننتد
مسلمانان ح برخوردار از حقو اجهماعی و متدنی دارنتد کته در ادامته بته شتوامد اشتاره
میشودا
روای .شدهاس .که امام(ع) در راه به پیرمترد اقیتر برختوردا حضترن دربتارة وضت او از
یارانش پرسیدا گفهند او یک مسیحی اس.ا امام با خش و تند ارمودند شما در ایتام جتوانی
از او اسهفاده کردید تا اینکه به پیر و ناتوانی رسیدهاس ،.ویا ستزاوار است .کته او را بته حتال
خود واگذارید؟! ممان جا حضرن دسهور دادند از بیت.المتال بته او معتاش و حقتو پرداخت.
نمایند (راک؛ الحر العاملی)49 11 ،1387 ،ا
حضرن علی(ع) منگام خاا .خود ،روز درصدد تقسی بیت.المتال برومتد و خالتاآ بته
مردم ارمود «ا مردم!ااا از ودم(ع) ارزند به عنوان یام یا کنیز مهولد نشدا ممة مردم وزادنتد
و امروز به سبب شرای و مقهضیاتی ،برخی بنده و مملتوک شتما مترار گراهتهانتدااا مقتدار از
اموال مسلمانان نزد مب جم شدهاس .که باید در میان شما از سیاهپوس .و سفیدپوست .تقستی
شود .بعد حضرن به مر نفر سه دینار داد» (اببشهروشوآ ،بیتا)111 2 ،ا
اببأبیالحدید مینویسد «دو زن نزد حضرن ومدند و کمک خواسهند ،حضرن امیر به متر
یک از ونان مقدار درم و یذا به صورن برابر دادا یکی از زنان گف .مب زنی از عرآ و او
از عج اس !.حضرن ارمود به خدا مس در زمینة بی.المال ،مب ارمی بتیب ارزنتدان حضترن
اسماعی و ارزندان اسحا نمیبین » (ابب أبیالحدید 1385 ،ا)200 2 ،ا
احهرام ذمّی در نگاه حضرن به مدر اس .که میتواند حهی علیه خود حضرن کته حتاک
اسامی اس ،.امامة دعتوا کنتد و از او بینعته بشوامتدا ون حضترن در متاجرایی مضتایی ،ممتراه
شش ی یهود نزد شریح حاضر شدندا حضترن ارمودنتد ایتب زره متال متب است.ا نته ون را
اروخههام و نه به کسی بششیدهام ،اما یهود ادعا مالکیت .متیکنتدا شتریح از حضترن بینعته
خواس.ا حضرن ارمودند منبر و حسیب مر دو شهادن میدمندا شریح گف .شتهادن بنتده و
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ارزند مبول نیس.ا مردند حضرن جواآ شریح را دادند ،امّا در نهای ،.ماضی دول .استامی،
حاک اسامی را محکوم کرد و مالکی .یهود را نسب .بته زره بته رستمی .شتناخ .و دتون
یهود ایب وضعی .را مشامده کرد ،مسلمان شد و گف .ایب ششص امیرالمؤمنیب اس .که بته
نتتزد ماضتتی ومتتد و ماضتتی نیتتز علیتته او مضتتاون کتتردا ون متترد یهتتود بتتیش از ایتتب نهوانستت.
پردهپوشی کند ،لذا لب به امرار گشتود و گفت .ایتب زره شماست.ا در جنتب صتفیب ،از شتهر
خاکسهر شما ااهاد و مب ون را برداشه (راک؛ اببشهروشوآ ،بیتا )105ا
ممیب وامعه با یک مسیحی تکرار شدا حضرن مدعی زره شد و دون بیّنته نداشت ،.ماضتی
به نف مسیحی حک کردا مسیحی زره را برد ،ولی وجدانش او را وادار به اسام کترد و گفت.
ایب الترز حکومت .و راهتار ،راهتار بشتر نیست .و از نتوع حکومت .انبیاست( .راک؛ مجلستی،
 1385ا)568 9 ،ا

2ـ )6اصل احترام به سنتها و قوانين دیگر ادیان
احهرام به موانیب و مقترران ادیتان دیگتر و بته رستمی .شتناخهب ون یکتی دیگتر از اصتول
حقومی اسام و سیرة امیرمؤمنان(ع) اس.ا حضرن در ایب باآ میارماید «مرگز سنع .نیکتی را
که موجب واا مردم گشهه ،تودة جمعی .بر مبنا ون اصا شدهاس ،.نادیده نگیر»ا
ایب سفارش حضرن سن.ما املی.ما را نیز ارامیگیترد؛ زیترا روش پستندیده ممیشته در
انح ار اکثری .نبودهاس.ا امام در جا دیگر میارماید «اگر مب به داور و مضاون بنشتین ،
دربارة پیروان توران به حک توران ،بیب پیروان انجی به انجی  ،بیب پیروان زبور به زبور و بیب
پیروان مرون کری به مرون عم خوام نمود»ا
بتتا توجتته بتته مالالتتب متتذکور روشتتب شتتد کتته حضتترن علتتی(ع) تحمت مشتتالف و زنتتدگی
مسالم .ومیز و نیز محهرم شمردن حقو اساسی انسان و نیز وزاد ما مشروع را میپذیرد؛ بته
تعبیر دیگر ،زندگی مسالم.ومیتز انستان متا بتا یکتدیگر را در عتیب داشتهب عقایتد گونتاگون و
روشما و منشما مشهلف مورد تأیید مرار میدمد ،ولی تا ونجا کته بته امتداف تعتالی انستان
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ضرر نرساندا اما ونجا که وزاد و تسام به توالئه بینجامد و یتا بترا امنیت .و م تالح جامعته
مضر باشد ،حضرن با جدی .با ون مقابله میکندا

2ـ )7نفی تساهل و تسامح در دین
نکهة بسیار مهمی که باید بدان توجه کرد ،ایب اس .که عدها زندگی مستالم.ومیتز را بتا
تسام و تسامح در دیب یکی میدانند و نهای نادرسهی از ون میگیرند؛ مانند نفتی کفرستهیز ،
مدامنه و سازش با کااران و مشالفان ح  ،نادرست .دانستهب امتر بته معترروف و نهتی از منکتر،
بیهوده بودن دعون دیگران به دیب ختود ،نادرست .بتودن داتاع از اعهقتادان ختود و رد ورا
مشالف وااا ا در حالی که بررسی سشنان و سیرة امام(ع) نشان میدمد که ون حضترن اگتر دته
در گفهار و عم به زندگی مسالم.ومیز با پیروان سایر ادیان اراخواندهاست ،.امتا بته ایتب معنتا
نیس .که خود را کاماً ح نداند و یا دااع از اسام و دعتون دیگتران بته ایتب دیتب را بیهتوده
بداندا
از نگاه حضرن ،زندگی مسالم.ومیز با «تسامح وتسام » ار داردا ون حضرن مستلمانان
را با شرای خاصی به ممزیسهی مسالم.ومیز با کتااران و مشالفتان اراخوانتده ،امتا ونمتا را بته
تسام و تسامح دعون نکردهاس .و میارماید «وَ لَعَمْرِ مَا عَلَیَّ مِبْ مِهَالِ مَتبْ خَتالَفَ الْحَت َّ َو
خَابَ َ الْغَیَّ مِبْ إِدْمَانٍ وَ لَا إِیهَانٍ به جان خودم سوگند! در مبارزه با دشمنان ح  ،با ونتان کته در
گمرامتی یوالتتهورنتتد ،م تیچ گونتته مجاملتته و متتدارا نم تیکتتن و سستتهی بتته ختتر نم تیدم ت »
(نه البایه /خ )24ا
حضرن علی(ع) در نامة خویش به یکی از ارمانداران خود به نتام عمتربب أبتیستلمه ارحبتی
که در اارس ایران حکوم .میکرد ،مینویسند «پا از نام خدا و درود ،ممانا دمقانتان مرکتز
ارماندارن ،از خشون ،.مساون ،تحقیر کردن مردم و سنگدلی تو شکای .کردنتدا متب دربتارة
ون ما اندیشیدما نه ونان را شایسهة نزدیک شدن یااه ؛ زیرا مشترکاَنتد ،و نته ستزاوار مستاون،
سنگدلی و بدراهار مسهند؛ زیرا با ما م پیمانندا پا در راهار با ونان ،نرمی و درشهی را به مت
ومیز ،راهار توأم با شدن و نرمش داشهه باش ،اعهدال و میانهرو را در نزدیک کردن یتا دور
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کردن ،رعای .کب» (ممان /ن )19ا ایب عباران حضرن بهخوبی نشان میدمد که با امت باالت
نمیتوان سازش کرد ،گرده باید با ونان مدارا کرد و زندگی مسالم.ومیز داش.ا
ممچنیب ،دااع از دیب نیز از وظتا یف مستلمانان است.ا حضترن در نامتة ختود بته محمتدبب
أبیبکر مینویسد «اَأَنْ َ.مَحْقُو ٌ أَنْ تُشَالِفَ عَلَی نَفْسِکَ وَ أَنْ تُنَااِحَ عَبْ دِینِتکَ وَ لَتوْ لَت ْ یَکُتبْ
لَکَ إِلَّا سَاعَةٌ مِبَ الدَّمْر بر تو سزاوار اس .که با خواسههما دل مشالف .و از دیتب ختود داتاع
کنی ،مردند ساعهی از عمر تو بامی نمانده باشد» (ممان /ن )27ا
از سو دیگر ،دیب امیرالمؤمنیب(ع) ،دیب امر به معروف و نهی از منکر اس .تا ونجا که امتام
کسانی را که با میچ یک از زبان ،دس .و دل خود بتا منکتر مشالفت .نکننتد« ،متردة زنتدهنمتا»
شناساندهاس.؛ میارماید «وَ مِنْهُ ْ تَارِک لِإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ مَلْبِهِ وَ یَدِهِ اَذَلِکَ مَیِّ ُ.الْأَحْیَتاءِ»
(ممان)374 /ا
در باور امام ،حکوم.ما الهی وظیفة مدای .مردم را بر عهده دارنتدا بتر ایتب بنیتاد ،حهتی
اگر نبرد پیش وید ،باید سربازان دشمب تا وخریب لحظه و به مر وستیلة ممکتب بته ستو حت
دعون شوند تا شاید از گمرامی نجان یابندا از ایب رو ،امتام علتی(ع) کته ممتواره از جنتب بتا
مشالفان خود پرمیز میکرد ،ومهی ناگزیر به برخورد نظامی رو میوورد ،پیش از ویاز پیکار،
برا مدای .دشمنان از الری مامتان ،مکاتبته و ارستهادن نماینتده بترا ستران گتروهمتا و بتا
اسهفاده از شش ی.ما مورد احهرام پیامبر و مسلمانان متیکوشتید (راک؛ البتر 6 ،1375 ،
2500ت)2515ا
امام علی(ع) در ذ مار پیش از نبرد با ناکثیب به سران ونما ،نامه نوش .و با یادوور بزرگی
گنامانی که در ب ره مرتکب شده بودند ،از ونان خواس .تا به مسلمانان بپیوندندا اازون بر ایب،
اببعباس را به سو ونان ارسهاد و ارمود بیع .مرا به ونان یادوور کتب (راک؛ مفیتد1390،
)336ا حهی ،عبداهللبب عباس و زیدبب صوحان را که پیامبر به بهشهی بتودنش گتوامی داده بتود،
نزد عایشه گسی داش .تا شاید شش ی .ایب بزرگتان ،عایشته را بته مستیر درست .بازگردانتدا
عایشه گف .مب دیگر سشنان علی را پاسخ نمیگوی ؛ زیرا در بحث با و برابر نیسته (راک؛
ممان 168ت)169ا
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در نبرد با خوار نیز در نشس.ما خ وصی با رمبران ختوار شترک .جست .و کوشتید
با اسهدتل و پاسخ به شبههما ،ونان را به راه راس .بازگرداند (راک؛ نه البایه /خ )36ا
حضرن به لشکریان خود میارمود ویازگر جنب نباشند ،مردند ح با ونان اس.ا پیش از
رویارویی با دشمب در جنب صفیب ارمودند «تَ تُقَتاتِلُومُ ْ حَهَّتی یَبْتدَؤوکُ ْ ،اَتإِنَّکُ ْ بِحَمْتدِ اللَّتهِ
عَلَی حُجَّة» (ممان /ن )14ا
ایب موارد بهخوبی نشان میدمد که حضترن ختود را حت ع محتض متیدانست .و متدای .و
دعون گمرامان و مشالفان به ح را از اصول نظتام سیاستی و حکتومهی ختود و کتارگزاران و
یارانش میشمردا

نتيجهگيری
از ونجا که بردبار مذمبی و امکان زندگی مسالم.ومیز پیروان ادیان مشهلتف و املیت.متا
در ملمرو یک جامعه ،یکی از ارزشما مه در حقو بیبالمللی و حقو داخلی اس .و تنهتا
دینی که ایب ممزیسهی مسالم.ومیز را به صورن کام مالر کرده ،دیب اسام است .و مترون
کری با صراح .تمام بته ممزیستهی مستالم.ومیتز دعتون متینمایتد (راک؛ ولعمتران 64/و
األنفال)61/ا وییب اسام از ممان ابهدا پیروان ادیان ام کهاآ را به عنوان املی .دینی در ملمترو
جامعة اسامی به رسمی .شناخ .و ام .اسامی را به رعای .احهرام و حفظ حقو ونان ارمان
دادا راهار امام علی(ع) نیز با املی .متا ،اعت از نتهاد و دینتی ،مایتة ااهشتار متر انستانی ،بتهویتهه
مسلمانان اس .و ممان الور که ماحظه شد ،ایشان بارمتا بتر رعایت .حقتو املیت.متا دینتی
تأکید نمودهاس.ا حقو املی.متا دینتی در نهت البایته ،در متوارد ممچتون وزاد بیتان،
وزاد ما سیاسی و اجهماعی ،وزاد عقیده و اندیشه و نیتز رعایت .اصت برابتر  ،محبت .بته
مردم ،تساو در برابر مانون ،حقو اجهماعی ،احهرام به سن.ما و موانیب دیگر ادیان بتا رعایت.
موازیب اسامی برا ونان به رسمی .شناخهه شدهاس.ا
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منابع و مآخذ
قرآن کریما ()1384ا ترجمة مهد الهی ممشها ا چ 4ا م الهاد ا
ابب أبیالحدید ،عزالدیبا ( 1385ا)ا شرح نهجالبالغها چ 2ا بیرون دار إحیاء تراث عربیا
اببشهر وشوآ مازندرانی ،محمدبب علیا (بیتا)ا مناقب آل ابیطالذب(ع)ا چ 1ا مت انهشتاران
عامها
اببمنظور ،محمدبب مکرما ( 1405ا)ا لسان العر ا 10ا م ادآ الحوزةا
الباذر  ،أحمدبب یحییا ( 1417ا)ا جمل من انسا األشرافا بیرون دارالفکرا
پییِر ،ژرژا ()1374ا ژتوپولتیک اقلیتهاا ترجمة دکهر سیروس سهامیا تهران نشر وامفیا
تمیمی ومد  ،عبدالواحدا ()1392ا غررالَّکم و دررالکلما ترجمة محمد رحمهی شهرضتاا مت
انهشاران صبح پیروز ا
ثقفی ،ابرامی بب محمدا ( 1407ا)ا الغاراتا چ 1ا بیرون داراألضواءا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا (بیتا)ا الغارات (اإلستنفار و الغارات)ا الب متدی ا 1ا تهتران انجمتب
وثار ملعیا
جردا  ،جور ا ()1389ا امام علی صدای عدالت انسانیتا ترجمة سید ماد خسروشامیا م
بوسهان کهاآا
حرع عاملی ،محمدبب حسبا ()1387ا وساتل الشیعةا چ 2ا م منشوران ذو القربیا
دمشدا ،علیاکبرا ()1373ا لغتنامه .تهران انهشاران دانشگاه تهرانا
دلشاد تهرانی ،م الفیا ()1390ا تفسیر موضوعی نهجالبالغها م نشر معارفا
دینور  ،ابوحنیفه ()1371ا االخبارالطوالا ترجمة محمود مهدو دامغانیا تهران نشر نیا
رضایی ،محمدا ()1360ا واژههای قرآن .تهران ،الر نوا
شریف رضی ،محمدببحسیبا ()1379ا نهجالبالغها ترجمة محمد دشهیا چ 1ا م نشر الهاد ا
الباالبایی موتمنی ،منودهرا ()1382ا آزادیهای عمومی و حقوق بشرا تهران سروشا
البر  ،محمدبب جریرا ()1375ا تاریخ الطبریا ترجمة ابوالقاس پایندها تهران اساالیرا
کلینی ،محمدبب یعقوآا () 1392ا أصول کافیا چ 4ا تهران مکتبة اسالمیةا
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ()1365ا الکافیا تهران دارالکهب اإلسالمیةا
لکزایی ،شریفا ()1383ا «مردمساتر دینی و حقو املی.ما در نظریة سیاسی امام خمینی»ا
فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)ا ش 23ا ص 2ا
مجلسی ،محمدبامرا ( 1403ا)ا بَّاراالنوارا بیرون داراحیاء الهراث العربیا
محرابی ،علیرضا و علتی یونستیا ()1387ا «تنتوع متومی و انستجام ملتی در ایتران ،دتالشمتا و
رامبردما»ا فصلنامة مطالعات میانفرهنگیا ش 307ا صص 41ت70ا
مسعود  ،علیّبب الحسیبا ( 1409ا)ا مروج الَّهب و معادن الجوهرا م مؤسسة دارالهجرةا
مالهر  ،مرتضیا ()1368ا جاذبه و دافعه علی(ع)ا م انهشاران صدراا
مفید ،محمدبب نعمانا ()1390ا الجملا نجف بیتاا
مکارم شیراز  ،ناصرا ()1374ا تفسیرنمونه .تهران دارالکهب اتسامیها
میرموسو  ،سیدعلی و سید صاد حقیقت.ا ()1390ا مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسالم و دیگر

مکاتبا تهران سازمان انهشاران پهومشگاه ارمنب و اندیشه اسامیا
نور  ،میرزا حسیبا ( 1408ا)ا مستدرک الوسایل و المستنبط .بیرون مؤسسة ولالبی(.ع).

