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مقدمه
یکی از وظایف مهم حکومت اسالمی تعیین حقوق مردم و دولت و پاسدداری از نن
است .حکومت اسالمی ،از نغاز ،بارها حقوق مردم را چه از طرید منعدا ایدوی وحدی
(قرنن) و چه از طری ناطقان نن (رسول خدا(ص) و ائمه(ع)) شرح داده است .بخشدی
از این حقوق مهم ،دربارۀ اقویتهای دینی حاضر در حکومت است .اهتمام بده راایدت
حقوق ننها در جامعه ،نه تنها نسایش و نرامش اقویتهای دینی را بوکه ادالت اجتماای
و یکسانانگاری خو را از دیدگاه حاکم هم نشان میدهد .پد از حکومدت چندسدال
امام اوی(ع) ،قدرتهای دیگری ظهور کردند که برخی داای ایدن اددالت و تعامدا را
داشتند؛ اما هرگز نتوانستند مطاب سیرۀ اوی(ع) حرکت کنند .سوسو یفویه نیز ،از نغاز
پیدایی ،همواره با اداای پرچم داری حکومت شیعی ،داای پیدروی از سدیرۀ ائمده(ع) را
داشت و برخی از حاکمانش تا ننجا پیش رفتندد کده خدود را کودب نسدتان اودی(ع) و
ائمه(ع) میدانستند؛ ازاین رو ،باید دیدد رفتدار حکدومتی ننهدا تدا چده انددازه بده مدنش
معصومان(ع) نزدیک بوده است .این نوشتار فقط به بررسی تعاما با اقویتها ،در نگاه و
سیرۀ امام اوی(ع) و حاک مان یفوی پرداخته است .اگرچه در خصوص سیرۀ حکدومتی
امام اوی(ع) مطالب فراوانی نگاشته شده ،به نظر میرسد کمتر به بررسی تطعیقدی رفتدار
حکومت های متأخر از نن با سیرۀ نن حضرت پرداخته شده باشد .در نگاه تطعیقی به دو
سیرۀ حکومتی ،در خصوص تعاما با اقویتها ،دو پیش فرض را میتوان مطرح کرد:
نرمانی اندیشیدن امام اوی(ع) و نگاه فرادینی وی به مردم و حکومت؛
مصوحتانگاری دولت یفویه در تعاما با اقویتها.
برای مقدمه و تطعی مناسبتر دو دورۀ مورد اشاره ،نگاهی گدذرا بده زماند حضدور
امام در مسند حکومت بی فایده نیست .به گواه تاریخ ،سدرزمین ظهدور اسدالم نکندده از
ویژگیها و نشانه های خشونت ،توحش ،بیفرهنگدی و تفاخرهدای قدومی و قعیودهای و
نسعی بود .این مردم که به گفت جرج جدرداق ( ،)003/0 :0133وجودشدان در یدحرای
وحشتنور اربستان معجزه ای بیش از معجزۀ انقالب محمدد(ص) و انقدالب اودی(ع)
است  ،با هم این ویژگیها ،دینی را میپذیرند که تمدنی پدید مینورد که مدردمش در
کمتر از بیست سال ،هم تفاخرهای قومی و اجدادی را فراموش و شانههای خود را بدا
یکدیگر یکسان کردند« :الناس کوّهم سواءٌ کاسنانِ المِشط» (ابن بابویه .)133/1 :0101،در
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واقا ،رسول رحمت و مودت بود که با  81سال مشقت ،بهگونهای که در گوشههدایی از
دردنامههایش میگوید« :ما اوذی نعیٌ مثا ما اوذیدت» (ابدنشهرنشدوب،)813/1 :0131،
توانست نهضت اظیمی در ام جانهای انسانهای جاهوی پدید نورد؛ نهضتی که هم
تفاخرهای پیشین را با پیامهای «ارب را بر اجم برتری و فضیوتی جدز بدا پرهیزگداری
نیست ».و «انسان ،خواهی نخواهی ،برادر انسان است ».از بین برد .این نگاه و انگاره ،با
هم توان محمد(ص) ،در جامع مسومان نن روز رشد و نثارش در وفور گراییدن بدالد
کفر به اسالم جووه کرد .رسول خدا(ص) در مسیر این مقصد ،نخست خود را بده مثابد
دیگران پنداشت؛ به گونهایکه هرگاه بادیهنشینی به جما نندان مدینمدد ،نخسدت سدرا
ایشان را میگرفت .پیامعر(ص) پ از یکسانانگاریِ خدود بدا دیگدران بدود کده پدرچم
معدارزه بدا تفدداخر جداهویتی برافراشدت و در راه ااددالم پیدام حد  ،هددی مصدوحتی بدده
کار نگرفت.
پ از رحوت پیامعر(ص) ،گویا سیرۀ نن حضرت چندان ثابت نماند .امیران مسومان
و سرداران اسالم ،بر اثر فتوحات بسیار و کسب زر و زور کمکدم لززیدندد و نتوانسدتند
کامالً به سیرۀ پیامعر(ص) پایعند بمانند و مصوحتانگاری ،در پارهای امدور رواج یافدت
(ابنکثیر )881-888/1 :0113 ،و تععیضها به تدریج نغاز شد (ابدنابدیالحدیدد:0111 ،
18/0و .)11تفاخر ارب بر اجم (زیدان )13/1 :0132 ،یا مسومان بر غیر مسدومان (ابدن
ابیالحدید )11/0 :0111 ،و موارد دیگر ،از تفاوتهای ننان بدا سدیرۀ رسدول خددا(ص)
بود .به تدریج ،حایا اهتمام بیستوسهسدال پیدامعر(ص) در یکسدانانگداری خدود بدا
دیگران ،در طول  83سال بعد ،تزییرات شگرفی یافدت و زمیند بازگشدت بده جاهویدت
فراهم شد .این تفاوت انگاری تا ننجا پدیش رفدت کده برخدی یدحاب شداخ رسدول
خدا(ص) نیز ،به نن دچار شدند.
در چنین زمانهای ،امام اوی(ع) به حکومت می رسد؛ یعنی در موقعیتی که حاکمیدت
اشرافی شکا گرفته و برخی حاکمان اسالمی ،مانند معاویه ،برای خود کدا سدعزی بندا
نهاده اند .به تعا ،سهمخواهی بانفوذان از حکومت فزونی یافدت و بده اعدارتی« ،روحید
مردم به اصر جاهویت برگشت»؛ اما امدام در نظدر داشدت جامعده را بده سدیرۀ رسدول
خدا(ص) برگرداند .ابنابیالحدید ( )808/0:0111تصریح میکند که کسانی کده امدر را
سیاستمدارتر دانسته اند ،تفاوت زمان امام اوی(ع) را با زمان امدر در نکدردهاندد .بده
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جهت همین انحرافات فکری و رفتاری است که امام هنگام بیعت ،بده یدراحت تأکیدد
می کند که با شرط اطاات از خدا و رسولش(ص) ،با مردم بیعت (نهج العالغه :خطعد )1
و گاه تهدید میکند که اگر امیر شود ،ادالت را برقرار میکند (همان :خطع .)03
در نگاه امام ،حکومت فینفسه ،بیارزشترین چیزهاست؛ از همین روست که نن را
با نب بینی بز ،استخوان خو در دست جزامی ،نیمجویددۀ مودخ و اودف تودخ کشدنده
مقایسه میکند (همان :خطع  .)881رفتار سیاسی ،مناجاتها و حتی تمشیت اقتصدادی و
مالی وی نیز ،به روشنی ،گفتار او را تأیید میکند؛ بهگونهایکه دوست و دشمن ،ننگداه
که از روی انصاف سخن میگویند ،بر این نکته ااتراف میکنند .اما در انتهای این قیاس
و کالم وی شرطی است که دلیا پذیرش هم مسئولیتها را نشدکار مدیکندد :احتمدال
اینکه بتواند حقی را به ح دار برساند و العته از مهمترین حقوق مردم بازگردانددن نندان
به سیرۀ رسول خدا(ص) بوده است .پ میتوان پذیرفت که امام در پی حکومت نعود؛
اما طرحی داشت که جووههای نن از مسیر حکومتداری میسدر مدیشدد .از نگداه امدام،
ا جرای ادالت اجتماای و انسانی هدفی بزرگ و نرمانی است؛ اما حتی ایدن هددف وا
هم اوی(ع) را وانداشت که برای رسیدن به نن ،هر راهی را برگزیند و ادالتکشی کند
تا بتواند حکومت را برای تحق ادالت زنده نگه دارد.

اصول و قواعد کلی تعامل با اقلیتهای دینی در سیرۀ حکومتی امام علی(ع)
نگاه به انسان
از تعویمات هم پیامعران(ص) نن بود که انسانها در نفرینش یکساناند؛ زیدرا خددای
ننها یکی است و او دربارۀ انسان ،ورای پیوستگیها و وابستگیهدای سیاسدی ،اجتمداای،
قومی و نژادیاش ،تنها بر پای کردارش (تقوا و اما یالح) داوری میکند .قرنن نیدز ،بدا
شفافیت ،این مطوب را بیان کرده است« :یا ایُّها النّااُ نّّاا لَقَاناا مِ ذاک رَ َا ا نث امّ ا ن
جثعثقنکمِ شمعوباً نث قَبائذلَ لذتَعارثفوا ننَّ أ َ ثکمِ عذندثالقّهذ أتاا مِ» (حجرات.)01:
نخستین انگارۀ امام نیز که خود حاما قرنن بود ،در نوع نگاهش به انسان متعوور مدی
شود .از دید وی ،هم انسان ها ،ازاینجهت که انساناند ،در همد جوامدا و ااصدار ،از
شایستهترین حقوق برخوردارند .در ایدن نگداه ،مدردم دو ندوعاندد«:فدانهم یدنفان :إمدا
ا لک فی الدین أو نظیر لک فی الخو » (نهج العالغه :نام )13؛ یا بدرادر دیندی حداکم
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یا نظیر او در خوقت .وی ازاینرو تصریح می کندد کده محعدت و لطدف بده همد مدردم
وظیف حاکم اسدالمی اسدت .گدزینش چنددبارۀ وا ههدای «نداس»« ،رایدت»« ،اامده» و
«یا بن ندم» در خطعه ها ،ویایا و فرمانهایش به کدارگزاران خدود ،بیدانی کامدا از ایدن
دیدگاه است.
در منظومهای که اوی(ع) طراحی میکند ،ارزش و جایگاه انسان و انسانیت تدا ننجدا
اوج میگیرد که هم قوااد و تفارقهای افراد از حیث مذهب و تشکا و گروه و ندژاد،
کوچک نمایانده میشود .نن گاه که بر اثر انحرافات ،فخرفروشی قریش بر ارب و ارب
بر اجم شدت یافته بود و این اصعیت داشدت چهدرۀ واروندهای از اسدالم را در ذهدن
تازهمسومانان تثعیت میکرد ،اوی(ع) با نفی ریشدههدای اصدعیت و بدرهمزدن تععیضدات
قومیدقعیوهای کوشید سیاست اسالمی را از قومیدت اربدی جددا کندد و نن را در خددمت
ارزشهای جهانشمول انسانی درنورد .وی در این راه ،نه ارب (ابنابدیالحدیدد:0111،
 )838/0و نه قریش (نهج العالغه :خطع  )11و نه هدی انسدان دیگدری را بدا معیارهدای
معمول زمانهاش ،با تر از دیگری ندانست .با رهعری اودی(ع) ،اسدالم بدار دیگدر ،نیدین
برابری انسانها شد (جرداق .)113 :0133 ،بر پای همین دیدد ،ایدول و قوااددی بدرای
نسایش و امنیت بیشتر اقویتها شکا گرفت که در پی به ننها پرداخته میشود.
انصاف
نن گاه که نگاه به جامعه و توده از نوع نگاه به مردم باشد ،هم بایستههای حکدومتی
از نن مشرب با  ،الزام گرفته و هدایت میشود .یکی از همین برترین بایستهها انصداف
است .امام در دستورش می فرماید« :مدابین خددا و مدردم ،از یدکطدرف و خویشدتن و
خواص دودمانت و هرکسی از مردم جامعده کده تمدایوی بده او داری ،از طدرف دیگدر،
انصاف برقرارکن» (نهج العالغه :نام )31؛ یعنی در یکسدو ،خددا و مدردم و در سدوی
دیگر ،خودت ،خوایت و هم خواستنیهایت (از مال و بنون و خویشاوند) باشند و در
این بین انصاف داشته باش .امام در فرازی دیگدر ،فرزندد خدود را بده راایدت انصداف
سفارش میکند «:نفست را معیار قرار بده بین خدود و دیگدران ،و نن ده بدرای دیگدران
می پسندی ،برای خود نیز بپسند و از نن ه برای خود اشمئزاز داری ،از دیگران نیدز دور
نما( »...همان :نام .)10
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در این بیانات مشهود است که وا ۀ «ناس» هر نوع تقسیمبندی را نفی میکند؛ یعندی
باز تأکید می شود که به مجرد انسانیت طرف مقابا ،بایدد در هرگونده داوری و حکدم و
دستور و امکانات و  ...انصاف در حقش راایت شود؛ حتی باید نن ه را بدرای خدود و
خویشاوندش می خواهد ،برای کافر ذمی نیز بخواهد و اگر کافر ذمی اددول کندد ،بایدد
مراقب باشد که حکمش منصفانه باشد .برای راایت نکردن انصداف ،حتدی اقوبدت در
نظر گرفته شده و این ،حکم را از دایرۀ ارشادی فراتر میبدرد؛ زیدرا حضدرت(ع) کندار
گذاشتن انصاف را در ردیف جنگ با خدا میداند (همان :نام .)31
پرهیز از تبعیض
هنگام ی که در نگاه حکمران ،همه از جهت انسانیت ،در یک جایگاه قرار میگیرندد،
دیگر تععیض و امتیاز معنا ندارد؛ ازاینرو ،در فرازهای متعددی از نهج العالغه ،به ویدژه
در نامه به مالک ،حکمران از هرگونه تععیض بر اساس نژاد و دیدن و جایگداه بدر حدذر
داشته می شود (همان) .امام ف راتر از گفتار ،در اما و رفتار نیز ،پرهیز از تععدیض را بده
زیعاترین گونه به تصویر میکشد؛ زیرا معتقد است نخست حاکم بایدد راایدت کندد تدا
رایت نیز پیروی کنند « :الناس بامرائهم اشعه منهم بأبائهم و اذا تزیر السوطان تزیر الزمان»
(ابنابیالحدید .)813/03 :0111،خویف مسومین حتی در برابر دستگاه قضدا ،خدود را بدا
یهودی یا نصرانی گمنامی برابر دانست و حتی به نوع بیان قاضی ااتراض کرد که او را
امیرالمؤمنین خطاب کرد .در نهایت نیز ،به راحتی حکم قاضدی را اویده خدود پدذیرفت
(ابن اثیر ،بیتا813/1:؛ ابن کثیر .)3-1/2:0113 ،او با اینکه امام است و یقدین دارد مدالش
در دست طرف مقابا است ،به یرف اوم خود حاضر نیست نخسدتین تععدیضگدر در
منصب قضا باشد؛ ولو در طرف دیگر ،نه مسومان و شدیعه و محدب ،بوکده کدافر ذمدی
باشد؛ زیرا از نگاه اوی(ع) ،او نیز انسان است و هر انسانی ،در حکومت اودی(ع) حد
دارد از ااد نهترین قضاوتها برخوردار باشد .امام پ از ننکه خود را از گزند تععیض
در قضاوت دور داشت ،با بیان جایگاه قضا ،قاضی خود را به پرهیز از تععیض و راایت
ادالت سفارش کرد (حرااموی.)3/02 :0121 ،
او به کارگزارانش نیز دستور می دهد بهترین افدراد را بدرای قضداوت برگزینندد کده
راسختر ین اشخاص در دانش و بردباری و پارسایی و سخاوت باشند و خودشدان نیدز،
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در قضاوت و احقاق حقوق مردم از تععیض بپرهیزند«:ح را به یاحب ح  ،هر ک که
باشد ،نزدیک یا دور ،بپرداز و در این کار شکیعا باش و ایدن شدکیعایی را بده حسداب خددا
بگذار؛ گرچه اجرای ح مشکالتی برای نزدیکانت فراهم نورد» (نهج العالغه :نامد .)31
فرازی دیگر هم به کارگزاران هشدار میدهد که ح ندارند خدود را از مدردم ادادی برتدر
بدانندد و از حقدوقی فراقدانونی برخدوردار شدوند« :معدادا هرگدز در نن ده کده بدا مدردم
مساوی هستی ،امتیازی خواهی» (همان) .امام بر پای همدین حکدم اسدت کده در پاسدخ
معترضان ،چوبی از زمین برداشت و میان دو انگشت خود نهداد و گفدت« :تمدام قدرنن را
مطالعه کردم و برای ارب بر اجم ،به اندازۀ این چوب برتری نیدافتم» یدا «بدرای فرزنددان
اسماایا بر فرزندان اسح  ،به اندازۀ این چوب برتری نیافتم» (یعقوبی ،بیتا )021/8 :و
به این شکا ،به نعرد با قومیدت اربدی برخاسدت کده خواهدان برتدری و تععدیض بدود.
ایددن ااتددراضهددا دنعال د ااتددراض اددرب جدداهوی بددود کدده پیددامعر(ص) را در تقسددیم
غنائم خطاب قرار داد« :چرا غنیمت اشراف بنیزهره با غنیمت نبکشهدا و باغعدانهدای
یثددرب یکسددان باشددد » و رسددولخدددا(ص) پاسددخ داد« :مددن بددرای ای دن برانگیختدده
شدهام که تمام تععیضها و امتیازات موهدوم را ریشدهکدن سدازم و تسداوی در برابدری
حقوق را در میان مردم جدایگزین سدازم» (سدعحانی .)811/0130:امدام در ایدن معدارزه
میکوشد هم سیاست و هم دین را از چنگ اصعیت و برتریجویی قومی و دینی ادرب
نزاد سازد.
تأمین اجتماعی
حاکم اوی(ع) مأمور است که به احتیاجات مردم ،چه مسومان و چه ذمدی رسدیدگی
کند؛ از همینروست که امام بار دیگر ،مالک را با بیان مردم خطاب قرار میدهدد« :خددا
را خدا را در خصوص مستمندان راایا» (نهج العالغه ،نامد  .)31خدود او ننگداه کده در
شهری ،پیرمردی را دید که با گدایی روزگار میگذراند ،با تعجدب پرسدید« :ماهدذا » و
این استفهامی انکاری از ایا ماجرا بود؛ یعنی چرا باید انسانی در حکومت اوی(ع) ،از
بینوایی به گدایی افتد و ننگاه که کارگزارانش بدرای رفدا مسدئولیت از خدود گفتندد او
نصرانی است ،امام پرسید« :نیا در جوانی کار میکرده است » .چون جواب مثعدت بدود،
چهره در هم کشدید« :چدرا از کسدی کده در جدوانی کدار مدیکدرده ،در پیدری حمایدت
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نمیکنید مقرریای از بیتالمال برای او مهیا سدازید»(حراداموی)13/00 :0121 ،؛ زیدرا
قانون تأمین اجتماای اوی(ع) از هم اقویتها ،به دلیا انسان بودنشان حمایت میکند.
عدالت اجتماعی
فراتر از تأمین اجتماای ،ادالت اجتماای نیز ،از نگاه اوی(ع) ،باید یکسان ،در بدین
مردم اجرا شود .امام ادالت را به چشم قدانونی فراگیدر و سدنتی تزییرناپدذیر در جهدان
خوقت می نگرد و نن را در اجتمااات بشری و نظدام تشدریا ،ضدرورتی تخودفناپدذیر
میداند و بر ضرورت هماهنگی دو نظام تکوین و تشریا ،تأکیددهایی ایدولی دارد؛ تدا
ننجا که مذهب و مکتب او ،مکتب ادل و ادالت شناخته شده اسدت (حکیمدی:0121،
 .)111-111او در این باب ،حتی به محمد بدن ابدوبکر (ابدنابدیالحدیدد،)11/1 :0111،
معقا بن قی (جرداق ،) 111 /1 :0133،مالک و دیگر کارگزارانش تویی اقویدتهدا را
میکند« :ادالت را به اها ذمه اجرا کن .به مظووم ح بده و به ستمگر سدخت بگیدر»...
(نهج العالغه :نام  .)31وی بر پای ایا ادالت بود که سیاست را میسنجید .ابدناعداس،
مشاور سیاسی وی ،نقا میکند که چگونه امام در ذی قدار 1 ،هنگدام ویدوه زدن نعویدنش
بیان کرد که ارزش نن را از حکومت بر مردم بیشتر میداند؛ مگر ننکه حقدی برپدا دارد یدا
باطوی براندازد (همان :خطع ) 11؛ یعنی فقط به امید اجرای ادالت حکمرانی را پذیرفت.
طع گزارشی دیگر ،والی امام در مصر ،دربارۀ مرد مسومانی از ایشان پرسید که بدا زندی
مسیحی زنا کرده بود .حضرت دستور داد بر مرد مسومان حد جداری و زن مسدیحی بده
مسیحیان واگذار شود تا ننان حکم خود را جاری کنند (حرااموی.)038/82 :0121 ،
احسان
سوای لزوم راایت ادل و تأمین اجتماای ،امام بر نن است تا با سدیرۀ خدود ،لدزوم
احسان و راایت احترام به اقویتها را یادنوری کند .وی ننگاه که حاکم مسومانان بدود،
در راه کوفه ،با مردی نصرانی همراه و همیحعت شد و هنگامی که باید مسدیر خدود را
از وی جدا میکرد ،پاره ای از راه را با او را همراهی کرد؛ زیرا به گفت مقتدایش ،رسدول
 .1ذیقار محوی در نزدیکی کوفه بود که لشکر امام(ع) برای جنگ ،در ننجا تجما کرد.
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خدا(ص) ،همراهی با فرد حقی بر گردن مصاحب مینورد که باید با همراهدی نن را ادا
کرد (کوینی .) 130/8 :0122 ،وی این ح را برای غیر مسومان نیز در نظر دارد.
امیرالمؤمنین(ع) در نام  ،31پ از ننکه با بیان «و أشعر قوعک ال حما لق عةا » ،بده
کارگزارش سفارش می کند سرشار از مهر و اطوفت با رایت باشد ،بیدرنگ تأکید مدی
کند« :فإنهم ینفان :اما ا لک فی الدین او نظیر لک فی الخو »؛ یعنی منظدور از رایدت
هم مردم است ،مسومان و غیر مسومان .وی امر بن اب سقم مخزومی ،استاندار خدود
در فارس و بحرین ،را هم در نامهای ،به دلیا بدرفتاری با ساکنان غیر مسدومان نن دیدار
و سختگیری بر ننان که به گفت برخدی (حسدنزاده نمود ،)188 /02 :0111،،زرتشدتی
بودند ،سرزنش و به وی توییه میکند که ااتدال را در پیش گیرد .نه ننچنان نرمی کند
که غیر مسومانان در دین و حکومدت وی طمدا کنندد و از ادای حقدوق واجدب خدود
(جزیه) سرباز زنند و نه نن اندازه درشتی کند که از وی دور شوند و همدلی میان حاکم
و رایت از میان برود (نهج العالغه :نامد  .)03ایدن سدخنان نشداندهنددۀ حرمدت غیدر
مسومانان در نگاه یک حاکم اسالمی است .در این نامه ،به زرتشتی بودن مردم فدارس و
نام ااما و استاندار نن اشاره نشده؛ اما پیجویی این سند در منابا دیگر ،ایدن نکدات را
نشان داد (ذاکرى.)111 /0 :0123 ،
وفای به پیمان
از جمو سفارش های حضرت(ع) به مالک اشتر ،وفای به پیمان بود؛ حتی اگر طرف
پیمان دشمن باشد .اقویتهای دینی متعهد ،در دیدگاه امام ،بیگانه و بیاختیدار در تعیدین
حقوق و سرنوشت خود شناخته نمی شوند و مفهوم تابعیت ،در دیدگاه ایشان ،بر اساس
خون ،زبان ،خا و دیگر انایر مادی شکا نمیگیرد .تابعیدت یدک تأسدی حقدوقی
معتنی بر اختیار و مربوط به اراده و اقیدۀ افراد است؛ ازاینرو ،او بر استواری پیمدان بدا
معاهدین نیز تأکید میکند« :هی نوع اواطف و الطافی را کده در خدالل تعهددات خدود
نسعت به اقویت ها پذیرفته اید ،اند نشمارید؛ هرچند این اواطف نداچیز باشدد .هرگدز
ذم خود را معذور ندارید و به تعهدات خویش خیانت نورزید» (نهج العالغه :نامد .)31
امام حتی در جنگهدا نیدز سدفارش مدیکدرد تدا بده هدمپیمدان سدتم نشدود (یعقدوبی،
بیتا.)033/8 :
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رعایت آزادیهای متنوع و مشروعیت حقوق مسلم پیروان ادیان
امام در حکومت خود ،بدرای مخالفدان دیندی و سیاسدی خدود حد دیگدری را نیدز
مفروض می دانست و راایت نن را به کارگزارانش سفارش میکرد :راایت نزادیهدای
مشروع اقویتها .این نزادیها را میتوان به موارد ذیا تفکیک کرد.
آزادی عقیده و بیان
قرنن ناط  ،برمعنای قرنن ندازل (نحدا083 :؛ نلامدران11 :؛ بقدره )013 :و نن ده از
حدود نزادی اقیده و بیان بر رسول خدا(ص) نازل شده بود ،تماماً حد پیدروان دیگدر
نیین ها را راایت و نن را به کارگزاران خود توییه میکرد .ننچنان کده پیدامعر(ص) در
نامهای ،به اسقفهای نجران فرمود« :هی اسقفی از مقدام خدود و هدی راهعدی از شدأن
خود و هی کاهنی بر کنار نخواهد شد» (ابدنسدعد ،)811 /0 :0113،امدام اودی(ع) نیدز
اجددازه داد پیشددوای دینددی زرتشددتیان کدده اددرب وی را امددام مجوسددان مددیخوانددد ،در
جایگاهش باقی بماند (بوی  )020 :0123 ،و سفارش پیروان دیگر نیینها را بده مالدک
میکرد و خود در پنجسال حکومتش ،بر نزادی ننان در فعالیتهای مدذهعیشدان تأکیدد
میکرد (امید زنجانی .)031 :0131 ،العته مطاب فرازهای دیگری از بیانات امدام ،نزادی
ننان در فعالیتهای مذهعی ،به تعویغ نشدن دین و مذهب اهاذمه میان مسدومانان مندوط
بود (حسینی.)31 :0131 ،
سوای دستورات اکید امام ،بیاناتی در خصوص نزادی کالم و اقیده ،بدهطدورکوی ،از
نن حضرت رسیده که مخاطب نن به تمام موت است .این فراز که « تکُن اعدَ غیرِ و
قد جَعوکَ الوّه حُراً» (نهج العالغه :نام  )10توییه به اقویتهای دینی هم هسدت کده در
حکومت اسالمی ،اعد خدای یگانه باشند .دامن مخاطعین فراز دیگری هم که در اعارت
«الناسُ کوُّهم أحرار» (حرااموی )811/1 :0121،خالیه شدده ،اقویدتهدای دیندی را نیدز
دربرمیگیرد .بیگمان در مفهوم امی این سخن ،انصر اقالندی کدامالً نهفتده اسدت و
انسان هرگز در انجام وظایفش کوتاهی نمیکند و خود را در اامال و افکار غیر اقالنی
نزاد نمی بیند و اسالم هرگز برای این نوع نزادی احترام نمیگذارد؛ چنانکده مفهدوم »
إکراه فی الدین» و احترام به فکر و نزادی اقیده ،هرگز یحه گذاشتن بر اقایدی نیست
که با تقوید کورکورانه و از راه غیر اقالنی بر انسانها تحمیا میشود.
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امنیت و مصونیت جانی مالی و قضایی
رسول خدا(ص) در اهمیت مدارا و مصونیت ذمیان میفرماید هرکه به شخصی ستم
کند که در پناه اسالم است و او را کم انگارد و بیش از طداقتش بدر او تکویدف کندد یدا
چیزی بدون اجازه از او بگیرد ،در قیامت رسول اکرم(ص) خصمش خواهد بدود« :مَدن
نذى ذِمّیا فاَنا خَصمُه» (نجفی .)811/ 80 :0320 ،امام او(،ع) نیز ،از کس ،که بده فدردى
امان دهد و بگوید که خونش را نمیریزد و سپ اهد خود را بشکند ،بیدزارى جسدته
است؛ هرچند جایگاه مقتول نتش باشد (حرادامو12 /03 :0121،،دد .)13بدرایناسداس،
هی ک ح ندارد به جان و مال پیروان ادیان دیگر تعرض کند .حضدرت(ع) در نامده
به مالک میفرماید « :مالک ،همانند گدرگ نعداش کده خدوردن گوشدت رایدت خدود را
غنیمت شمرد» (نهج العالغه :نام  .)31در نظر ایشان ،مال و نبروی اها کتداب ،همانندد
مال و نبروی مسومان ،محترم است و ازاینرو ،پ از شنیدن خعر هجوم سپاه معاویه به
انعار و تعرض ننان به زنان مسوم و غیر مسوم (اها ذمه) ،درحالیکده اعدایش بدر زمدین
کشیده میشد ،بر منعر رفت و فرمود« :به من خعر رسیده که یکی از نندان ،بده خاند زن
مسومان و زن غیر مسومانی که در پناه اسالم جان و مالش محفدو بدوده ،وارد شدده و
خوخال ،دستعند ،گردنعند و گوشوارههای ننها را از تنشان بیرون نورده؛ درحالیکه هدی
وسیوه ای برای دفاع جز گریه و التماس نداشتهاند .اگر به خاطر این حادثه ،مسدومانی از
تأسف بمیرد ،مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار اسدت» (همدان :خطعد  .)83ایدن
سخن ارزش نبروی معاهد ذمی را میرساند.
امام به مصونیت مالی ننها نیز توجه می کرد .ازننجاکه اسالم بده جدز جزیده و نن ده
اسالم در برابر حمایت از اها ذمه در مقابا دشمن از ننها میگیرد ،مالیدات دیگدری بدر
ننان واجب نکرده و در گرفتن جزیه نیز ،به تفاوتها توجه کرده و در یدورت تجداوز
شدن به اموال اهاذمه ،قانون ضمان را جاری مدیکندد ،امدام در نامدهای ،بده کدارگزاران
خراجی خود مینویسد« :به هنگام گرفتن خراج از بدهکار ،لعاس تابستانی یا زمستانی و
چهارپایانی را که با نن به کارهایش میرسد و نیز بردهاش را به فدروش نرسدانید و نیدز
برای درهمی ،کسی را تازیانه نزنید .هم نین برای جمانوری خراج ،به مال احدی ،چه
مسوم و چه ذمی ،دست نزنید؛ مگر اسب یا سالحی باشد که برای تجاوز به مسومانهدا
به کار گرفته میشود» (همان :نام  .)30ابویوسف کوفی مدیگویدد« :هرگداه کده مالیدات
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منطقهای را برای او مینوردند ،نمایندگان مردم را فرامیخواند و ننها را بر خراجگیران گواه
میگرفت که نن را با ستم کردن بر احدی از مسومان و اهاذمه جما نکردهاند» (ابویوسف
قاضی .)082 :0133 ،از نظر امام ،اهاذمه ح دارند در سرزمینهای اسالمی کدار کنندد؛
ولی نمیتوان ننها را به کار معینی اجعار کرد .دولت اسدالمی هم ندین وظیفده دارد بده
فقیران ننان رسیدگی کند.

1

اوی(ع) به دستور ن یریح قدرنن در راایدت اددالت قضدایی بدین اقویدتهدا،
چنان اما می کند که در مداجرای یدافتن زره و قضداوت شدریح ،خدود را سدمعا ایدن
تسدداوی قددرار مددی دهددد تددا کددارگزاران هددی حجتددی در تخوددف از نن نداشددته باشددند.
او می گوید « :اگر بالشی بگذارند که بر نن بنشینم ،در میان پیروان تورات بدا توراتشدان و
در میان پیروان انجیا برابر انجیوشان و در میان اهدا قدران بدا قرننشدان ،چندان محکدم
داوری کنم تا از اها هر کتابی بانگی برنید کده" :اودی راسدت مدیگویدد"» (جدرداق،
.)111 :0133
آزادی اقتصادی و انتخاب مسکن
اوی(ع) روابط نزاد اقتصادی با اهاذمه را نیز تضمین و تأیید میکند؛ ننگاه که خود
در کشاورزی اجیرشان میشد .او در دیگر روابدط اقتصدادی نیدز ،فرقدی بدین ذمیدان و
مسومانان قائا نمیشد (امید زنجانی .)011 :0131،از نگاه امام اقویتهای دینی ،ننگداه
که تابعیت دولت اسالمی را بپذیرند ،مانند مسومانان ،در هر نقطدهای از دارا سدالم مدی
توانند زندگی کنند .امام برای سکونت ننان در بدالد اسدالمی ،برابدر قدرارداد مهادندهای،
حقی برابر ح مسومانان قائا است؛ ازاینرو ،حاکم خود را به انعقداد ایدن ندوع پیمدان
تشوی می کند که نوای یوح است؛ زیرا إن فی الصوح دع ً لوناس و امنداً لودعالد (نهدج
العالغه :نام .)31
در جمابندی حقوق و ایول مرتعط با اقویتهای دینی ،به روشدنی درمدییدابیم کده
امام در جامع نن روز که برده شدن اقویت دینی از بارزترین مصادی نن اسدت ،نگداهی
وا و برتر به ننها دارد و با مساوی خواندن تمام انسانها با هم ،گداه بدهگوندهای پدیش
« .1و ننگاه که در بین اقویتها به قضاوت میپردازید ،راایت ادالت و انصاف الزامی است» (مائده.)11 :
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می رود که گویا ایالً موضوای به نام اقویت دینی وجود ندارد .امدام در رفتدار و گفتدار
خود می کوشد بنایی را پایه ریزد که سرمش همیشدگی مسدومانان و حاکمدان اسدالمی
شود .وی بارها ،در بیان و اما ،به فراگیران نموخت که این کارها شدنی است و تأکید
کرد نن ه برای خود میپسندیم ،برای دیگران هدم بپسدندیم و نن ده بدرای خدود نمدی
پسندیم ،برای دیگران هم نپسندیم.
اصول و شیوه های برخورد حاکمان صفوی با اقلیتهای دینی
دولت یفویه با شعار یکپارچگی ایران ،زیر پرچم ائمه(ع) ،به اری حکومت پدای
نهاد و در قرن های یازدهم تا سیزدهم ،حدود  831سال توانست امپراتدوری مقتددری را
با نام پیروان ائمه و به ویژه امام اوی(ع) ایجاد و رهعری کند .در این دوره ،بیشتر جامع
متکثر ایران به اسالم ،اما با قرائت اها سنت گراییده بودندد؛ امدا هم ندان بقایدای دیدن
زرتشت پیروانی ،در معدود شهرها و مناط داشت .اقویت دینی مسدیحیت نیدز ،معددود
پیروانی در داخدا و امدده پیرواندی در سدرحدات شدمالی ،بده ویدژه منداط قفقداز و
گرجستان داشت و بعدها ،بدا تمهیددات حکدومتی ،جمعیتدی از نندان بده سدمت مرکدز
حکومت وقت ،ایفهان ،کشیده شدند .به این جمعیت باید بازرگانان غیر مقیم اروپدایی
را نیز افزود.
اقویت دیگر یهودیان بودند که با شمار اند  ،اما در شهرهای گوناگون ،به بازرگدانی
مشزول بودند .به جمعیت بازرگانان باید بتپرستان هنددی را نیدز افدزود .در اوان دورۀ
یفویه و ااالم مانیفیست شیعهگری اسماایا اول ،پایهگذار این سوسوه ،بده شددت ،بده
دیگر گرایشهای دینی و مذهعی ،از جموه به اهاسنت حموه میشد .در واقا مدیتدوان
گفت در خصوص این اقویت مذهعی ،هی تساها و تسدامحی نشدد و افدزون بدر طدرد
یریح ننان از سوی حاکمان و (از ننجا که «الناس اوی دین مودوکهم»)بده تعدا مدردم و
حتی االمای مذهب ،یهودیان مخیر شدند تشیا را بپذیرند یا کشته شوند .در خصدوص
دیگر اقویت های دینی هم ،رفتار حاکمان مختوف این دوره متفاوت بود .مدیتدوان دورۀ
یفویه را از زاوی شکا گیری حکومت و بروز مذهب به سه دوره ذیا تقسیم کرد .هدر
دوره تقریعاً شاخصهها و ویژگیهای خایی دارد .در ادامه ،تعاما با اقویتهای دینی در
این سه مقطا بررسی میشود.
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پایه گذاری و دورۀ تعصب مذهبی (اسمماعیل اول ،طهماسمب ،اسمماعیل دوم،
محمد خدابنده)
پیدایی سوسو یفویه که با اوج کشورگشایی و نفوذ دولت مقتدر اثمانی در قوب اروپا
مصادف شد ،برای هردو طرف متخایم ،یعنی اثمانی و اروپاییان ،اهمیت ویژهای داشت.
برای دولت سنی اثمانی که مدای تجدید خالفت اسالمی در جهان اسالم بود ،پذیرفتن
دولت شیعی مستقوی که دولت اثمانی را به رسمیت نشناسد ،بسیار سخت بود .از سوی
دیگر ،برای دول مسیحی درگیر با اثمانی ،پیدایی دشمن برای دشمن ،به مثابد پیددایی
دوست توقی و با استقعال مواجه شد .اوج شیوع اندیشههای ضدد تسدننی در دیپوماسدی
حکومت و میان مردم بااث شدد هرچده غیدر تسدنن باشدد ،پدذیرفتنی شدود .بده قدول
پطروشفسکی (« :)31 :0133سنیان و شیعیان افراطی د جریانهای "الحادی" تصوف د در
معرض پیگرد بودند؛ اما مسیحیان و کویمیان ،براک دین خود را نزادانه نگاه میداشتند».
به این مهم باید پیشین مذهعی و ارتعاطات اسماایا جوان را نیز افزود .نشو و نمدای
وی در دامن مادری مسیحی و شایعات حضور در نزد کشیشهای مسیحی در کدودکی،
هرچند که در نن تردید بود ،زمین گرایش مسیحیان و دولتهای اروپدایی را بده سدوی
وی فراهم ساخت؛ ازهمینرو ،گزارشهایی معنی بر مهاجرت بخشی از مسیحیان نواحی
مرزی و بخشهایی از اثمانی به داخا خا ایران موجود است (رائین03-01 :0113 ،؛
درهوهانیان .)01:0133 ،جمابندی این گزارشها افزون بر نعود گزارش منفی از تعامدا
با مسیحیان میرساند که اسماایا جوان با اقویتهای مسیحی کرداری نیکو داشت .پ
از وی ،تعاما طهماسب ،فرزند اسماایا ،بدا مسدیحیان جالدب توجده اسدت .گزارشدی
مشهور دال بر تأکید وی بر نجاست کفار و خدا پاشدی در جدای پدای سدفیر مسدیحی
موجود است (ترکمانمنشی003 /0 :0133،؛ روموو)133 :0113،؛ امری کده برخدی نن را
حرکتی سیاسی برای مقدمات زمینهچینی یدوح بدا اثمدانی و برخدی ناشدی از تعصدب
مذهعی وی دانستهاند (نوایی81 :0131 ،؛ نقاجری .)001 :0123 ،در کارنامد وی ،چهدار
هجوم به گرجستان و مناط مسیحینشین ،با شعارهایی از قعیا «جاهد الکفار» نیز نمده
است (ترکمانمنشی831 /0 :0133 ،؛ روموو)832 :0131 ،؛ اما گزارشهدایی هدم دربدارۀ
حمایت قضایی از بازرگانان اروپایی و بخشدش مالیدات برخدی منداط مسدیحینشدین
موجود است (کشیشان زوئیت113 :0131 ،؛ موزۀ کویسای وانک ،ردیف .)11/011
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از دورۀ اسماایا دوم ،به دلیا کوتاهی نن ،گزارش چنددانی در دسدت نیسدت؛ جدز
اینکه وی فرمان داد نام ائمه(ع) ،از روی سکهها حذف شود؛ زیرا دست کافران (اقویدت
های دینی) به ننها میخورد و ننهدا نجد اندد (منشدی قزویندی011:0123 ،؛ افوشدتهای
نطنزی) 18 :0131،؛ العته این دستور را برخی از روی دشمنی با تشیا دانستهاند (هینت ،
 .)013 :0120از شاه محمد خدابنده که به دلیا ضعف بینایی ،حاکم ضدعیفی بدود ،فقدط
رفتاری در خصوص اندیش یکپارچگی با مسیحیان اویه اثمدانی گدزارش شدده اسدت
(نوایی.)03 -01 :0138 ،
تعاما دیگر این پادشاهان با اقویت زرتشتی بود .اطالااتی ویژه حاکی از شیوۀ تعاما
یفویه با زرتشتیان در این مقطا در دست نیست؛ زیرا زرتشتیان تقریعاً گمنام و سداکت
بودند و در درگیری های سیاسیداجتماای وارد نمیشدند .به نظر مری بوی  ،رویکدار
نمدن اسماایا و جانشینانش ،نسعت به دورۀ تیمور ،زمین مسداادتری بدرای زرتشدتیان
فراهم کرد؛ زیرا شیعیان خود را به سنیها نزدیکتر میدیدند تا بده زرتشدتیان (بدوی ،
 .) 812 :0123یک گزارش اجمالی و نامفهوم از کا این دوره ارائه شده است کده نشدان
میدهد رفتار یفویان با سنیها ،همانند رفتارشان با زرتشتیهدا بدود (ونگدوردر:8101 ،
 .)33/8اگر منظور از این سخن این باشد کده کراهدت شدیعیان یدا قزلعاشدان نسدعت بده
اها سنت سعب میشد ننها را مانند زرتشتیان که گعر نامیده میشددند ،کدافر بدانندد و از
اختالط با ننان به دلیا ناپاکی احتراز کنند ،بعید نیست که چنین بوده باشد؛ اما نمیتدوان
پذیرفت که تعقیب و گریزی که نسعت به اهاسنت یورت گرفته است ،نسعت به ایدن
اقویت نیز ر داده باشد.
در خصوص نحدوۀ تعامدا بدا یهودیدان ،در مندابا تداریخی ،از دورۀ شداه اسدماایا
گزارشی دیده نمیشود .فقط گزارشی مختصر از حعیب لوی ( )023 :0111نمده که مدی
گوید در دوران شاه اسماایا ،یهودیان بسیاری در تعریز بودندد کده بدر اثدر جندگهدای
پی درپی نسیب بسیار دیدند .از قول دومان هم نقا مدیکنندد کده شداه اسدماایا هدر
یهودی را که میدید ،فرمان می داد دو چشم او را درنورند .در گزارشهای دیگری هدم،
به نزار یهودیان اشاره شده است (نقالدپور .)110-111 :8113 ،منابا تاریخی هرچند بده
قتا اام متعدد شاه اسماایا اشاره میکند ،هدی کددام بدر یهدودی بدودن کشدتهشددگان
تصریح نکرده است؛ ازاینرو ،شاید گزارش دومان بدبینانه باشد .از شیوۀ تعاما شداه
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طهما سب با یهودیان نیز ،گزارشی در دست نیست .چنان که در بخش مسدیحیت اشداره
شد ،رفتار شاه طهماسب نسعت به رفتار شاهان متأخر ،کمتر سیاسی بود؛ لذا به نظر مدی
رسد نگاه وی به یهودیان همان نگاهی بوده است که بده مسدیحیت داشدته؛ بده اعدارت
دیگر ،ناخوشایندی وی از غیر مسومانان به یک میزان بوده است .در خصوص دورۀ شاه
اسماایا دوم و شاه محمدخدابنده نیز گزارشی در دست نیست .به نظر میرسد مطداب
برخی گزارشها ،اوضاع یهودیان در این دوره نیز نرام بوده است (لوی.)811 :0111،
گزارش های دورۀ اول در خصوص اقویتهدای موجدود چندین نشدان مدیدهدد کده
هرچند میتوان قاطعانه گفت برخورد سالطین وقت با شیعیان و اقویتهای دینی کدامالً
یکسان نعود ،گزارشی تاریخی نیز ،در خصوص اامال تععیض خایی در مورد اقویتها
گزارش نشده است.
تثبیت و دورۀ تسامح مذهبی (عباس اول ،صفی ،عباسدوم)
دورۀ دوم که با پادشاهی شاه اعاس اول نغاز شد ،دورۀ تثعیت یا به اعارتی ،اقتدار و
اوج قدرت نمایی این دولت بود .مقتدرترین حاکم دولت یدفوی ،شداه اعداس اول ،در
این دوره بود و به سعب طول حکومت و روابط بداز سیاسدی وی ،در تداریخ ،بیشدترین
گزارش از دورۀ وی ثعت شده است .شاید بتوان گفدت در میدان حاکمدان یدفوی ،وی
پی یدهترین فردی بود که مجمواهای از رفتارها و تعامالت کامالً متناقض را به نمدایش
گذاشت .مستشرقین وی را دوستدارترین فرد و نزدیکترین حاکم به مسدیحیان معرفدی
کرده اند .معالزه دربارۀ وی تا ننجا رسید که شایعه شد شاه مقتدر ایران به دین ایسدی در
خواهد نمد (لکهارت .)032 :0111،به طدورکوی ،وی در خصدوص مسدیحیان تسداها و
تسامح بسیاری بروز داد و از ننان حمایتهای بیشدماری کدرد کده برخدی از ننهدا بده
اجمال چنین است:
نزادی دادن در اما به شعائر مذهعی به ارمنیهای ساکن ایفهان؛
سپردن هم امور بازرگانی ابریشم به ارمنیها؛
حمایت شدید و همهجانعه از ارمنیها در برابر مسومانان؛
نزادی دادن به کشیشها و معوزین تعشیری برای فعالیت و ساخت کویسا؛
حضور در بسیاری از نیینهای مسیحیان.
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به اجازۀ او ،مسیحیان توانستند کویساهایی در بخش جوفا و دیگر نقداط کشدور دایدر
کنند .او به کشیشان و راهعان مسیحی اجازه داد مسیحیت را تعویغ کنند و حتی خدودش،
در بسیاری از نیینهای مهم ننها ،مانند جشن خاجشدویان 1شدرکت مدیکدرد و بدا ننهدا
شراب مینوشید؛ حتی در ماه رمضان (د واله .)13 :0123 ،حمایت قضدایی و امنیتدی از
ننها نیز بینظیر بود .بارها فرمان حمایت از ننها و تنعیه سرپی یکنندگان و متعرضان کده
العته مسومانان بودند ،یادر شد؛ مانند توبیخ مردم مارباندان 2در جریدان ندزاع بدا ارامنده
(موزۀ کویسای وانک ،ردیف  11د  .)013وی حد بازرگدانی بدزرگتدرین و مهدمتدرین
محصول تولیدی کشور و ینعت نن زمان ،یعنی ابریشم را به ننها سپرد و دیگدران را از
ورود به نن بازمیداشت (سیوری .)033 :0123 ،این تعاما مثعدت ،روی دیگدر منفدیای
نیز دارد :وی در سالهای نغازین سدوطنتش فرمدان داد همد سداکنان شدهرهای مدرزی
شمالی را که تماماً یا امدتاً ارمنی بودند ،به داخدا ایدران کدوه دهندد و پد از کدوه
اجعاری ،وطنشان را با خا یکسان کنند .در این مهاجرت ،ارمنیهدای بسدیاری بدر اثدر
بیماری و سرما و خشونتهای سربازان از بین رفتندد (درهوهانیدان01 :0133 ،؛ رائدین،
 .) 83 :0113اوت ایوی این کوه اجعاری چندان روشن نیست .برخی سیاسدت خدالی
کردن مسیر لشکر اثمانی و ایجاد شدهر سدوخته و برخدی دیگدر اسدتفادۀ اقتصدادی از
مسیحیان در تجارت را دلیا این کار دانستهاند (متی .)001 -008 :0123 ،دلیا ،هرکددام
از اینها باشد ،اموی انسانی نیست که حاکمی شیعی نن را پیگیرد .از ظاهر امر بده نظدر
میرسد شاه مذهبمدار و مقید بوده است .وی پیاده به مشهد میرفت و یحن مشداهد
مذهعی را میروبید و به ائمه(ع) تمسدک مدیکدرد و امضدایش «کودب نسدتان اودی(ع)
اعاس» بود (فوسفی )218 :0113 ،و در مرقومات و مکتوبات خود را چنین معرفدی مدی
کرد« :پادشاه اسالم پناه ظا الوّه خا نستان خیر العشر مروج مذهب ح ائم اثنیاشدر
غالم با اخالص امیرالمؤمنین حیدر شاه اعاس الحسینی الصفوی» (مدیرشانهچی:0133 ،
 .)081در جمابندی انگیزۀ شاه از حمایتهایش از اقویت مسیحی ،اام از معوزان و اتعاع
خارجی و ارامن ایران ،به نظر میرسد اهداف دیگری ،سوای نیتهدای انسداندوسدتانه،
وی را به انجام چنین کارهایی متمایا کرده باشد؛ ازهمینروست که بارها ،در پی امدا
 .1یکی از جشنهای مهم ارمنیان که در کنار زاینده رود برگزار میشد.
 .2بخشی از حوم ایفهان ،در دورۀ یفوی
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کردن یا نکردن دول اروپایی به تعهداتشان ،سیاسدت شداه نیدز تزییدر مدییافدت؛ یعندی
حمایت مفرط یادشدده بیشدتر بدرای حفدا مندافا دولدت بدود تدا تععیدت از ائمده(ع).
سیوری( )033:0128نیز مدی گویدد« :تخصد بازرگدانی و مدالی ارمنیدان و رابدطهدای
اروپاییشان برای مقصود شاهاعاس ضروری بود».
اقویت زرتشدتی نیدز ،در ایدن دوره ،نرامشدی نسدعی داشدت .بندابر اخعدار تداریخی،
زرتشتیان به این شاه یفوی االق ویژه داشتند که مهدمتدرین اودتش حمایدت شداه در
پیشگیری از کشتار زرتشتیان کرمان دانسته شدده اسدت؛ امدا در همدین دوره ،در برخدی
موارد ،حقوق زرتشتیان راایت نشد؛ مثالً شاه اددهای از زرتشدتیان را بده اجعدار ،بدرای
برخی فعالیتهای کشاورزی ،به ایفهان کوچاند (درهوهانیان .)81 :0133 ،گزارشدی از
مری بوی ( )803 :0123به نقا از شاردن هم میگوید شاه به دلیا یافتن کتابی ،دستور
قتا شماری از زرتشتیان را یادر کرد؛ هرچند این گزارش در نسخ ترجمهشدۀ شاردن
نیامده و بعید نیست در یدق نن تردید باشد.
یهودیان در مقایسه بدا زرتشدتیان و مسدیحیان ،اقعدال کمتدری داشدتند .طعد اخعدار
مستشرقین هم ،شاه نظر مثعتی دربارۀ یهودیان نداشت .وی بارهدا ،در ندزد مسدیحیان ،از
یهودیان بدگویی و تأکید می کرد که چون مسیح را به یویب کشدیدهاندد ،از ننهدا متنفدر
است (شرلی .) 010 :0111 ،در گزارشی دیگر ،او در جریان واقعهای ،به یهودیان یک ماه
مهوت داد مسومان شوند و پ از نن ،به اجعار ،ننها را مسومان کرد (لوی.)811 :0111 ،
مطدداب گزارشددی دیگددر ،شدداه برخددی از ننددان را جوددوی سددگان گرسددنه انددداخت
( جموع العاحثین .)30 :8101 ،حعیب لوی ( ،)020:0111تاریخنگار یهدودی ،مدیگویدد
این نگاه منفی به یهودیان که تقریعاً ،در هم دورۀ یفویه رایج بود ،به دلیا دسیسههدای
فرستادگان اروپایی در دربدار حاکمدان یدفوی بدود .قرائندی بدر اثعدات ایدن ادادا نیدز
موجود است.
در مجموع ،در حکومد ت ایدن پادشداه ،بدا وجدود تسدامح نسدعت بده مسدیحیان و
زرتشتیان ،راایت نشدن حقوق اقویتهای دینی نیز مشاهده میشود؛ برای نمونده نزادی
انتخاب مکان سکونت ،نزادی انتخاب شزا ،نزادی دیندی ،نزادیهدای متندوع و روابدط
نزاد اقتصادی ،در پارهای از زمانها راایت نشده است.
پ از شاه اعاس اول ،دورۀ شداه یدفی و پد از نن ،شداه اعداس دوم رسدید .در
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مجموا فرمانروایی این دو پادشاه ،تعاما با اقویتها و راایت حقوق ننها توأم با فدراز
و نشیب بسیار بود .از دورۀ شاه یدفی ،فقدط یدک گدزارش از تعامدا منفدی بدا اقویدت
مسیحی نمده است :قتا یک مسیحی سااتساز سوئیسی ،در پایتخت ،بده جدرم کشدتن
یک جوان مسومان .بخشودن ابتدایی وی و قصاص او در زمانی دیگر ،بیشتر بده سدعب
منافا اقتصادی و دسیس وزیر بود .این مسیحی به سعب اینکه اجعار بده تزییدر نیدین را
نپذیرفت ،به قصاص محکوم شد (تاورنیه ،بیتدا .)311- 381 :از دورۀ شداه اعداس دوم،
تعامالت منفی بیشتری گزارش شده است که خالی نن ،افزایش جزیه و راایت نشدن
ادالت در این مورد است؛ به ویژه در جریدان شدیوع قحطدی در ایدفهان و کوچانددن
مسیحیان از ایفهان به جوفا که به بهان نلوده کردن نبهای شدهر و فدروش شدراب بده
مسومانان یدورت گرفدت (درهوهانیدان .)10 :0133 ،در مقابدا ،گدزارش هدایی نیدز از
مرحمت های شاه به مسیحیان ،نظیر جای دادن ننها در برخی مناط ایفهان و تأکید بدر
راابت ادالت قضایی در خصوص ننها وجود دارد.
اوضاع یهودیان ،در این دوره ،ایالً مناسب نعود .شاه یفی ،ظاهراً رویهای مسالمت
نمیز با یهودیان داشت و حتدی اجدازه مدی داد یهودیدانی کده در دورۀ جددش ،بده زور،
مسومان شده بودند ،به دین خود بازگردند؛ اما پ از او ،دورۀ شاه اعاس دوم را شداید
بتوان سختترین دوران یهود در اهد یفویه دانست .در این دوره ،سیاست مخیر کردن
یهودیان بین تزییر نیین یا اخراج مطرح و با جدیت تمام ،در هم منداط یهدودینشدین
دنعال شد .این تصمیم بااث شد شماری از یهودیان نواره و تودف شدوند و بسدیاری از
ننان ،به اجعار ،اسالم را بپذیرند .بر اثر چند اتفاق دیگر هم ،فرمان قتا بسدیاری از ننهدا
یادر شد که فقط با وساطت چندینبارۀ االم معتعر وقت ،مالمحسن فدیض کاشدانی ،از
قتا شماری از ننها چشمپوشی شد .سدختگیدری دیگدر ،العتده از سدوی االمدان و یدا
دست کم با حمایت االمان مشدهوری مانندد مالمحمددتقی مجوسدی یدورت پدذیرفت.
مطاب اسنادی ،در این دوره ،قانون یا مقرراتی سخت در مورد تعاما با یهودیدان یدادر
شد .برخی از مهمترین بندهای نن ممنوایتهایی از این قعیا را دربرمیگرفت :بازکردن
مزازه در بازار ،اعور در خیابان و کوچه در روز بارانی ،ساختن امارت زیعا ،سوار شدن
بر ا در شهر ،اعور از وسط کوچه ،یکرنگی لعداس بدا مسدومانان(همدان .)112 :ایدن
گزارش از حعیب لوی ،تاریخ نگار یهودی ،نقا شده و ممکدن اسدت تدوأم بدا اغدراق و
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معالزه باشد؛ اما در ایا این سختگیری تردیددی نیسدت و اشداراتی از ایدن قعیدا ،در
کتاب هدای تداریخی نن زمدان ،مانندد اعاسدنامه نیدز یافدت مدیشدود (منشدی قزویندی،
.)812 :0180
جمابندی رفتار حاکمان یفوی با اقویتهای دینی در دورۀ دوم نشان مدیدهدد کده
حاکمان ایول متعددی را که پیشوای جهان اسالم ننها را از حقدوق مسدوم اقویدتهدای
دینی برمی شمرد ،به شیوههای گوناگون ،نقض و در ح این اقویتها اجحاف میکردند.
از مهمترین مفاد نقضشده ایا پرهیز از تععیض ،ایا احترام به سنتها ،ایا راایدت
نزادیهای مشروع ،ح نزادی انتخاب مسکن و شزا ،نزادی اقیده و بیدان ،وفدای بده
پیمان و مهمتر از همه ،نوع نگاه به انسان بود .در حالی که حاکمان یفوی خود را مقید
به شریعت اسالم و تشیا میدانستند؛ مثالً در خصوص شداه اعداس دوم گدزارش شدده
است کده تعدالیم االید مدذهعی را فراگرفدت (همدان83 :؛ خدواجگی ایدفهانی:0112 ،
113د )112و به نماز پشت سر اومای بزرگی چون مالمحسن فیض کاشدانی مقیدد بدود
(همان ،ص )113و کاروان سرایی برای کسب طعام حالل نشپزخان خود دایر کرده بدود
(همان )103 :و . ...از چنین شاهی انتظار می رفت به مثاب پیشوای دینی بدا اقویدتهدای
دینی رفتار کند.
اضمحالل صفوی و تعصب دگربارۀ مذهبی (سلیمان و حسین)
دورۀ سوم که انوان دورۀ اضمحالل یدفوی و تعصدب دگربدارۀ مدذهعی را گرفتده
است ،از نغاز پادشاهی حاکمان ضعیف تا انحطاط ننها و افزایش فشدار و نزار رسداندن
به اقویتهای دینی و مذهعی را دربرمی گیرد .نخستین پادشاه این دوره شاه یفی دوم یا
شاه سویمان بود .گزارش های اولیه از وی دال بر مماشات با ارامنه و مسیحیان است؛ اما
به تدریج ،فشارهایی ،از جموه فشارهای اقتصادی مانند افزایش مالیاتها ،بر این اقویدت
دینی وارد شد (کشیشان زوئیت .)31 :0131،هرچندد گفتده شدده گسدترش فشدارهای
اقتصادی به مسیحی ان ،بیشتر به دلیا فساد دربار و نفدوذ اطرافیدان بدوده ،گسدترش ایدن
فشارها را میتوان بیشتر از سوی روحانیون و فشار ننها به دربار و نفوذ معنوی نندان در
میان مردم دانسدت .در ایدن خصدوص ،گسدترش تعویزدات دیندی معوزدان مسدیحی ،در
برانگیختن احساسات االمان تأثیر بسزایی داشت (حائری 121 :0113 ،د  .)123اجعار به
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اخذ تابعیت اسالم (نقاجری ،)112 :0123 ،ربودن دختران ارمنی و مسیحی بدرای دربدار
(کمپفر 18 :0111 ،و ) 11و کشتن برخی از ارامنه با فرمانی که از شاه گرفتده شدده بدود
(نقاجری112 :0123 ،؛ کشیشان زوئیت )013 :0131 ،از جمو رویددادهای منفدی ایدن
دوره بود.
زرتشتیان اقویت دیگری بودند که نزار مدی دیدندد .افدزایش جزیده از زرتشدتیان ،بده
زندان انداختن شماری از ننها به دلیا پرداخت نکردن جزیه ،راایدت نشددن اددالت و
انصاف در درگیریهای بین زرتشدتیان و مسدومانان ،از جمود نامالیمدات در حد ایدن
اقویت دینی بود .در مقابا کشته شدن مسومانِ مسئول دریافت جزیه ،زرتشتیان بسدیاری
کشته شدند و در نخر ،به بهان پرهیدز از نجاسدت کدافران ،فرمدان اخدراج زرتشدتیان از
کرمان به بیرون از قوع شهر یادر شد (مشیزی.)331:0113 ،
تنها گزارش مهم در خصوص یهودیان ،ظهور شعتای به منزل منجی یهود ،در ترکیده
و بازتاب نن بین یهودیان ایدران اسدت ( یوعدرت881- 881 :0131 ،؛ کرینسدتون:0133 ،
 .) 010یهودیان مازندران با سرویددایی کده در ایدن خصدوص ایجداد کردندد ،پد از
شکست شعتای ،به پذیرش اسالم یا پرداخدت جریمد سدنگین محکدوم شددند (لدوی،
 )181 :0111و اده ای از نندان ،بده سدعب ایدن فشدار ،بده سدرزمینهدای دیگدر ،مانندد
افزانستان ،گرجستان و مصر کوه کردند (نقالدپور.)111- 110 :8113 ،
اجعار زرتشتیان به مسومان شدن با بهانه اینکه ننهدا فقدر و بیمداری بدرای شدهر مدی
نورند (نیومن ) 011 :8111 ،و هم نین رواج شدایعه اخدراج مسدیحیان اروپدایی (متدی،
 )11 :0333از دیگر تعد یات روحی و روانی به این اقویتها بوده است .پ در حاکمیدت
این دو پادشاه ،مجمواهای از تععیضهای متعدد ،ادم راایت اددالت اجتمداای،نزادی
امنیت اقتصادی و اقاید دینی و انتخاب مسکن و  ...را میتوان دید.

نتیجه
این نوشتار بر نن بود تا با معرفی شاخصههای کویدی یا ایول کویای که از برخورد
نخستین امام شیعیان(ع) با اقویتهای دیندی حاضدر در سدرزمینهدای حکومدت اسدالم
استنعاط می شود ،به بررسی تعاما نخستین دولت مستقا شیعی امامی با اقویتهای دینی
بپردازد .هرچند مقایس دو فضای متفاوت ،با اختالف زمانی ده قرن ،مشکا و غیر دقی
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است ،به طور نسعی میتوان موارد راایت یا نقض قوااد و ایول یادشده را بررسدی و
کنکاش کرد .شاخصهها و ایولی که از تعاما پنجسال دولت اووی با اقویتها اسدتنتاج
شد ،در ده گروه دستهبندی شد که مهمترین نن نوع نگاه امام بده اقویدتهدا بدود کده در
حقیقت ،ایدویتدرین و جهدتدهنددۀ ایدول و قواادد دیگدر اسدت .در بررسدی دورۀ
دویست وپنج سال یفوی مالحظه شد این نگاه کویدی ،یعنی رفتار انسانی بدا اقویدتهدا
مفقود بود .موارد نقض یا اجرای ایول دیگر ،مانندد انصداف ،پرهیدز از تععدیض ،ایدا
تأمین اجتماای ،نزادیهای مشروع و نیز حقوقی چون انتخاب مسکن و شدزا هدم ،در
دورههای گوناگون ،به اجمال بررسی شد.
در این میان ،امری که شاید ذکر نن از جهت اشکا ت احتمالی بر این سیاق بررسی
ضروری باشد ،اشاره به موقعیت زمانی اقویتها در جهان است .میتوان قاطعانده گفدت
که در جواما معایر دولت یفوی ،اام از نسیایی و اروپایی ،در رندج بدودن اقویدتهدا
طعیعی و شایا بود؛ برای نمونه مسیحیان به اندازهای که در ایران ،موقعیت تقریعاً مناسعی
داشتند ،در امپراتوری پهناور اثمانی اقعال بوندی نداشدتند (تاورنیده .)113 :0111،وضدا
یهودیان اروپا هم ،به مراتب ،وخیمتر از وضا ننان در ایران بود (نقالددپور113 :8113 ،؛
شاها 013-011 :0132 ،؛ ریداضا سدالم)111-181 :0131 ،؛ امدا ننهدا مدورد انایدت
دولت اثمانی بودند .بنابراین ،در این خصوص کده شداید وضدا اقویدتهدا در جامعد
یفوی شیعی مذهب ،به مراتب ،بهتر از وضا ننهدا در جوامدا اروپدایی و اثمدانی بدود،
شکی نیست؛ اما هدف و رسالت نوشدتار ،بررسدی و مقایسد ایدن وضدعیت بدا جامعد
حکومتی امیرالمؤمنین بود و نتایج و استنتاجات کده امددتاً ناپدذیرفتنی و تأمدابرانگیدز
است ،به دلیا تفاوت و تعاین نشکار بین این دو زمان و حکومت است.
در جمابندی نهایی چنین به نظر میرسد که سیرۀ کارگزاران و حاکمدان یدفوی در
تعاما ،بیش از ننکه به سیرۀ اووی نزدیک بوده باشد ،به سیرۀ اموی نزدیک بدوده؛ زیدرا
مهمترین شاخص نن مصوحتانگاری و سیاست ورزی با تمام جوانب بوده است.
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