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حسین خاکپور

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان


الهامالسّادات سادات حسیني
كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
(تاریج دریافت1393/01/20 :؛ تاریج پذیرش)1393/10/08 :

چکیده
یکی از ویژگی های دین اسالم ،برقراری وحدت ،بـرادری و ـلح در میـان آحـاد جامعـه اسـت؛ بـه
طوری كه بر این اساس ،زندگی اقشار مختلب مردم در جامعة اسالمی بر پایة همزیسـتی مسـالمتآمیـز
شکل گرفته است .در این رابطه ،تعاملی كه بین مسلمانان با اقلیّتهای مذهبی بر مبنـای قـرارداد ذمّـه
شکل گرفته ،از مصادیس مهمّ لح جویی دین مبین اسالم است .بیگمان اثبات ادّعـای عـدالتجـویی و
لحطلبی دین اسالم در برخورد با همپیمانان خود ،تنها با اثبات حقوق مسـلّم اقلیّـتهـای مـذهبی در
جامعة اسالمی میسّر است .با این رویکرد ،مقالة حاضر بر آن است تا با كنکاش در آیات قـرآن و روایـات
مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّتهای مذهبی همپیمان ،در جامعة اسالمی بپردازد و اثبات كند كـه دیـن
مبین اسالم همواره به دنبال لح و یکپارچگی میباشد و اقلیّتها در جامعة اسالمی ،هـی گـاه عنـوان
بیگانه را نمیگیرند ،بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه ،پیوند معنوی عمیقی با اسالم میبندند.
واژگان کلیدی :قرآن ،حقوق ،تعامل ،اقلیّت ،اهل ذمّه ،وحدت.

Email: dr.khakpour@theo.ac.ir
(نویسندة مسئول) Email: sadat.ho68@yahoo.com





118

حسین خاكپور و الهامالسّادات سادات حسینی

مقدّمه
یکی از بحثهای قابل طرح در جامعة اسالمی ،بهویژه در شرایط كنونی ،موضوع تعامل با اقلیّتهـا و
حقوق آنهاست .این عنوان كه هم قابل انطباق بـر اقلیّـتهـای مـذهبی اسـت و هـم غیرمـذهبی ،ابعـاد
گوناگونی دارد .یکی از وظایب مهمّ حکومت اسالمی و نهادهای آن ،به رسمیّت شناختن ،نهادینه كـردن
و اجرای حقوق انسانهای تحت حاكمیّت خویش است .پیامبر اكرم (ص) با انعقاد قرارداد لح و سازش
با اهل كتاب ،این روش را به طور عملی به اجرا گذاشتند؛ زیرا از همان آغـاز طلـوع اسـالم و بـه وجـود
آمدن جوامع اسالمی ،جمعیّتها و گروههایی از پیروان ادیان مختلب ،بدون آنکه بـه اسـالم بگرونـد ،در
كنار مسلمانان در سرزمین های اسالمی باقی ماندند و زندگی با مسـلمانان را بـر مهـاجرت یـا مسـلمان
شدن ترجیح دادند .حکومت اسالمی نیز در مواجهه بـا ایـن فرقـههـا و گـروههـای دینـی بایـد از یـک
استراتژی مشخّص بهره میبرد .از جملة این فرقهها ،پیروان ادیـان آسـمانی دیگـر همچـون مسـیحیان،
یهودیان و مجوسیان بودند كه حاضر به اسالم آوردن نبودند ،امّا قصـد جنـگ هـم نداشـتند و خواهـان
زندگی مسالمتآمیز با مسلمانان بودند .قرآن كریم با رسمیّت بخشیدن به اقلیّتها و اعتراف به واقعیّـت
آنها ،حقوق آنان را نیز به رسمیّت شناخته است .اسالم با یک پیوند معنوی ،ارتبـاط خـود را از واقعیّـت
آیینهای آسمانی ،غیر قابل تفکیک میشـمارد...﴿ :الَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّننهُمْ وَنَحْـنُ لَـهُ مُسْـلِمُونَ ﴾
(البقره .)285 /همچنین از آیات دیگری كه به راحت به این مسأله اشاره دارد ،میتوان به مـوارد زیـر
استناد نمود:
1ـ ﴿إِنَّا أَنزَلننَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَ نُورٌ :...ما تورات را نازل كردیم در حالى كه در آن ،هدایت و نور

بود( ﴾...المائده.)44 /

2ـ ﴿ ...وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِیلِ وَ النقُرنآنِ :...این وعده حقّى (بهشت) اسـت بـر او كـه
در تورات ،انجیل و قرآن ذكر فرموده .است( ﴾...التّوبه.)11 /
همانگونه كه پیداست ،در این آیات ،تورات و انجیل به عنوان وحی و كتاب آسمانی و حاوی شریعت
الهی و معارف حقّه معرّفی میشوند و همردیب قرآن قرار میگیرند .حال باید دید دین اسالم كه پیامآور
لح ،عدالت و مظاهر خوبیهاست ،چه حقوقی را برای اقلیّتهای تحت لوای خود در نظر گرفتـه اسـت؟
همچنین باید دید آنچه به عنوان جزیه از اقلیّتها در حکومت اسالمی گرفته میشود ،آیا اجحاف و ظلم
در حسّ آنهاست یا علّتی دیگر دارد كه فقط باید اقلیّتها آن را بپردازند؟ در پاسـج بـه ایـن سـؤالهـای
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بنیادی باید گفت اقلیّت ها در جامعة اسالمی ،هی گاه عنوان بیگانه نمیگیرند ،لذا حکومت اسـالمی بـا
اینان قراردادی با نام پیمان ذمّه منعقد می كند كه با انعقاد این قرارداد در حقیقت پیوند معنوی عمیقی
بین این گروهها با اسالم بسته میشود (زنجانی )57 :1362 ،و «ذمّی از فِرَق یهود و نصـاری آن كـ را
گویند كه در پناه اسالم اسـت و بـا مسـلمانان پیمـان و عهـد بسـته اسـت» (قرشـی ،1372،ج .)24 :3
حترت امیر (ع) در عهدنامة خویش با مالک اشتر میفرماید« :وَ مِنْهَا أَهْـلُ الْجِزْيَةةِِ وَ الْخَـرَاجت مِـنْ أَهْـلت
الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاست» (نهج البالغه /ن  .)53البته با توجّه به گسترة معنایی وسیع واژة «اقلیّت» ،منظور
از اقلیّت در این مقاله ،اقلیّتهای دینی یهودی ،مسیحی و زرتشتی است و بررسی حقوق دیگر اقلیّتهـا
از حو لة این پژوهش خارج است و مجالی دیگر را اقتتا میكند.
با این رویکرد و نیز از آنجا كه اثبات ادّعای عدالتجویی و ـلحطلبـی دیـن اسـالم در برخـورد بـا
همپیمانان خود ،تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های دینی در جامعة اسالمی میسّر است ،نگارندگان بر
آن شدهاند تا با استفاده از آیات و روایات به عنوان ا یلترین منابع اسالمی و نیز دیگر منـابع همچـون
حقوق اقلیّتها اثر عمید زنجانی كه پیشتر و مستقالًّ به این مسأله پرداختهاند ،به بررسی این حقـوق در
جامعة اسالمی بپردازند.

1ـ کیفیّت تعامل اسالم در برخورد با اقلیّتها
پیامبر گرامی اسالم (ص) به عنوان آخرین فرستادة الهی ،برای نخستین بار حکومـت اسـالمی را در
مدینه و پ از آن در حجاز پایهریزی كرد و با معجزة جاویدان خود ،قرآن ،و قول ،فعل و تقریر خود كه
سنّت نامیده میشود (معارف ،)34 :1388 ،نظام سیاسی و حکومتی اسالم را بیان كرد و در عین حـال،
زندگانی پیشوایان معصوم و مبارزات پیگیر آنها با حکومتهای وقت كه مملوّ از حركتهای سیاسی بود،
به نوبة خود میتواند منبع بسیار نیرومند و الهامبخشی در فهم نظـام سیاسـی اسـالم باشـد .بـا برپـایی
حکومت اسالمی باید سیاست كلّی اسالم دربارة اقلیّتهای مذهبی نیز مشخّص میشد كـه آیـا آنهـا در
كشور اسالمی آزادند و می توانند در آسـایش تحـت لـوای حکومـت زنـدگی كننـد یـا خیـر؟ همچنـین
اقلیّتهای مذهبی در جامعة اسالمی از چه حقوقی برخوردارند؟و سؤالهایی از این قبیـل كـه در ادامـه
سعی شده تا بدانها پاسج داده شود.
با مدد از آیات قرآن كریم میتوان موضع كلّی اسالم را نسبت به اقلیّتها آشکار ساخت؛ بـه عنـوان

مثال ،دو آیة  8و  9سوره مباركه ممتحنه از مظاهر این مسـأله مـیباشـند ،چنـانكـه مـیفرمایـد﴿ :الَ
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یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخنرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَـرُّوهُمْ وَتُقنسِـطُوا
إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ النمُقنسِطِینَ إِنَّمَا یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَأَخنرَجُـوکُم مِّـن
دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخنرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ :خـدا شـما را از
نیکى كردن و رعایت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دین با شما پیکـار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان
بیرون نراندند ،نهى نمىكند ،چرا كه خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد * .تنها شـما را از دوسـتى و
رابطه با كسانى نهى مىكند كه در امر دین با شما پیکار كردند و شما را از خانههایتان بیرون راندنـد یـا
به بیرونراندن شما كمک كردند و هر ك با آنان رابطة دوستى داشته باشـد ،ظـالم و سـتمگر اسـت﴾
(الممتحنه9/ـ)8؛ «ازاین دو آیه،یک ا ل كلّی و اساسی در چگونگی رابطـة مسـلمانان بـا غیرمسـلمانان
استفاده میشود كه نه تنها برای آن زمان ،بلکه برای امروز و فردا نیز ثابت است و آن اینکـه مسـلمانان
موظّب هستند در برابر هر گروه ،جمعیّت و هر كشوری كه موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضـدّ
اسالم و مسلمین قیام كنند یا دشمنان اسالم را یاری دهند ،سرسختانه بایستند و هر گونه پیوند محبّت
و دوستی را با آنها قطع كنند .امّا اگر آنها در عین كافر بودن ،نسبت به اسالم و مسلمین بیطرف بمانند
و یا تمایل داشته باشند ،مسلمین می توانند با آنها رابطة دوستانه برقرار كنند .البتّه نه در آن حدّ كـه بـا
برادران مسلمان دارند ،ونه در آن حد كه موجب نفوذ آنها در میان مسـلمین گـردد» (مکـارم شـیرازی،
 ،1374ج  .)33 :24به فرمودة عالّمه طباطبائی معنای آیه این است كه« :خدا با این فرمانش كه فرمود:
دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگیرید ،نخواسته است شما را از احسان و معامله به عدل بـا آنهـایی
كه با شما در دین قتال نکردند و از دیارتان اخراج نکردند ،نهی كرده باشد ،برای اینکه احسان به چنـین
كفّاری خود عدالتی است از شما و خداوند عدالتكاران را دوسـت مـیدارد» (طباطبـائی ،1374 ،ج :19
 .)400بر این اساس و بنا بر دو آیة مذكور ،سیاست كلّی اسالم دربـارة اقلیّـتهـای مـذهبی و مخالفـان
اسالم را می توان اینگونه استنباط كرد كه «مادامی كه اقلیّتها به حقوق اكثریّت تجاوز نکنند و بر ضـدّ
اسالم و مسلمانان توطئه ننمایند ،در كشور اسالمی كامالآ آزاد هستند و مسلمانان وظیفه دارنـد بـا آنهـا
به عدالت و نیکی رفتار كنند ،ولی اگر بر ضدّ اسالم و مسلمانان با كشورهای دیگـر بنـد و بسـت داشـته
باشند ،مسلمانان موظّب هستند جلو فعّالیّت آنها را بگیرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند» (سبحانی،
.)527 :1370
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2ـ حقوق اهل ذمّه یا اقلیّتهای دیني در اسالم
به طور كلّی از دیدگاه اسالم ،اهل ذمّه یا اقلیّتهای دینی در جامعة اسالمی از حقـوقی برخوردارنـد
كه این حقوق برای آنها جاری و ساری میشود و بر این اساس ،در دین مبین اسالم برای اجرایی شـدن
زندگی مسالمتآمیز با اقلیّتها قراردادی با نام قرارداد ذمّه پیشبینی شده است .این قرارداد تنها با سـه
گروه یهودی ،مسیحی و مجوسی منعقد میشود .با انعقاد قرارداد ،طـرفین موظّـب بـه اجـرای مفـادّ آن
میشوند ،شرایطی كه بهوسیلة آنها ذمّه و پیمان حمایت منعقد میگردد و با منتفی شدن یکـی از آنهـا،
پیمان حمایت نیز منتفی میگردد ،سه چیز است:
الب) اهل ذمّه نباید كاری بر خالف پیمان منعقده انجام دهند؛ مثالآ اقدام به جنـگ بـا مسـلمانان و
یاری به مشركان و دشمنان اسالم و توطئه بر ضدّ اسالم نکنند.
ب) اهل ذمّه باید متعهّد و ملتزم باشند كه احکام جزایی اسالم دربارة آنها اجرایی شود.
ج) اهل ذمّه قبول كنند كه هر سال مبلّغی به عنوان جزیه كـه همـان مالیـات اسـت ،بـه حکومـت
اسالمی پرداخت نمایند (ر.ک؛ نجفی ،1362 ،ج .)271 :21
حال باید دید حقوقی را كه اسالم در قبال اهل ذمّه دارد ،چه حقوقی میباشند؟

1ـ )2مصونیت همهجانبه
تعهّد مبنی بر تأمین مصونیت همهجانبه ،به دو ورت در پیمـانهـای ذمّـه قیـد مـیشـود« :یکـی
خودداری مسلمانان از هر گونة تجاوز به جان ،مال و ناموس متحدّان ذمّی (ر.ک؛ محقّس حلّـی ،1360،ج
 )135 :1و دیگری ،حمایت و تأمین جانی ،مالی و عرضی ذمّیان و دفاع از آنها در برابر تجـاوز بیگانگـان
(ر.ک؛ زنجانی .)137 :1362 ،ویل دورانت مواردی از پیمان پیامبر (ص) با یهودیان مدینه را چنین ذكر
میكند:
الب) در موقع لزوم مسلمین یهود را نصرت و حمایت خواهد نمود.
ب) یهودیان با مسلمین مدینه یک ملّت محسوب میشوند.
ج) از قبایل همپیمان یهود حمایت به عمل خواهد آمد.
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د) اگــر كســی بــه یهودیــان تع ـدّی نمــود ،مســلمین تعاقــب نمــوده ،او را قصــاص خواهنــد نمــود
(دورانت.)214 :1380،

2ـ )2آزادی مذهبي
اسالم ،اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیدة الهی و احترام بـه شـریعت آنـان را جـزو ا ـول
عقاید خود به شمار آورده است و همانگونه كه در مطالب باال ذكر شـد ،در آیـات متعـدّد قرآنـی بـه آن
سفارش كرده است و طبس قرارداد ذمّه اقلیّتها میتوانند با آزادی و امنیّت و بدون تعرّض احدی مراسم
مذهبی خود را برگزار نمایند (ر.ک؛ قربـانی .)399 :1366 ،بـه موجـب ا ـل سـیزدهم قـانون اساسـی:
«ایرانیان زرتشتی ،كلیمی و مسیحی تنها اقلیّتهای دینی شناخته مـیشـوند كـه در حـدود قـانون در
انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیّه و تعالیم دینی بر طبس آیین خود عمـل مـیكننـد»
(هاشمی.)181 :1388 ،

3ـ )2استقالل قضایي
در اسالم با وجود اینکه حقوق اقلیّتهای مذهبی متعهّد با قرارداد ذمّـه تتـمین شـده ،حـسّ ترافـع
قتایی نیز برای آنان در مواردی كه احقاق حس به حٌکم ضرورت چنین حقّی را ایجاب مینماید ،منظـور
گردیده است و به آنان اجازه داده شده كه در موارد زیر از این حسّ مشروع استفاده كنند:
الب) ذمّی مدّعی و مسلمان مدّعیعلیه باشد.
ب) مسلمان مدّعی و ذمّی مدّعیعلیه باشد
ج) طرفین دعوی هر دو از اقلیّتهای مذهبی (ذمّیان) باشند.
در مورد اوّل و دوم ،ذمّیان میتوانند به مراجع قتایی اسالم مراجعه كنند و در مورد سوم مختارنـد؛
یعنی میتوانند از دادگاههای اسالمی برای دادخواهی استفاده نمایند ،ولی هرگز بـدان مجبـور نخواهنـد
شد ،چنانكه محاكم اسالمی نیز مجبور نیستند به درخواست دادخواهی آنان جواب مثبت دهنـد (ر.ک؛
زنجانی .)178 :1362،قرآن با راحت تمام ،این موضـوع را بـه رسـمیّت شـناخته اسـت و مـیفرمایـد:
﴿...فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَننهُمْ :...پ

اگر نزد تو آمدند ،در میان آنان داورى كن ،یـا

(اگر الح دانستى) آنها را به حال خود واگذار( ﴾...المائده.)42/
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در زمان ،امام علی (ع) ،والی حترت در مصر دربارة مرد مسلمانی كه با زنی مسیحی زنا كـرده بـود،
سؤال كردند .حترت دستور اجرای حدّ مرد مسلمان و واگذاری زن مسیحی به مسـیحیان را دادنـد تـا
آنان خود حُکم خویش را جاری كنند (ر.ک؛ حرّ عاملی1427 ،ق ،.ج  .)152 :28فیلیـح حتّـی ،یکـی از
دانشمندان غیر مسلمان ،در این باب میگوید« :اهل ذمّه در مسایل حقوقی و همة امور قـانونی ،جـز در
مواردی كه به یک مسلمان مربوط میشد ،پیرو رؤسای روحانی خود بودند» (قربانی.)411 :1366 ،

4ـ )2آزادی مسکن
اقلیّتهای دینی پ از انعقاد قرارداد ذمّه آزادند كه در هر نقطه از سرزمین ،جز مناطس ممنوعه ،از
قبیل سرزمین حجاز ،مساجد مسلمانان و  ...كه در كتابهای فقهی احکام آن بیـان شـده اسـت ،منـزل
داشته باشند (ر.ک؛ زنجانی.)170 :1362 ،

5ـ )2آزادی عقیده
آیات چندی از قرآن كریم بر آزادی عقیدة اهل كتـاب داللـت دارد؛ بـه عنـوان مثـال﴿ :مـا عَلَـى
الرَّسُولِ إِالَّ النبَالَغُ :...پیامبر وظیفهاى جز رسانیدن پیام (الهى) ندارد (و مسؤول اعمال شما نیسـت)﴾...
(المائده)99/؛ ﴿فَذَکِّرن إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَـیْطِرٍ :پـ

تـذكّر ده كـه تـو فقـط تـذكّر

دهندهاى! * تو سلطهگر بر آنان نیستى كه ایشان را (بر ایمان) مجبور كنى!﴾ (الغاشیه22/ـ .)21در این
دسته از آیات كه سخن از روشهای تبلیغی است ،سخن از اجبار و اكراه به میان نیامده ،بلکه به برخورد
نیکوی دارای جاذبه تکیه شده كه اساساآ با اكراه و اجبار غیر قابل جمع اسـت و شـواهد تـاریخی نشـان
می دهد كه هی گاه پیامبر (ص) پیروان اهل كتاب و یا مشركان را بـر پـذیرش اسـالم مجبـور ننمـوده
است و مناظره های غیر مسلمان از ملحدان ،زنادقه و اهل كتاب در زمان قدرت اسـالم و حتـور امامـان
معصوم ،علیهم السّالم ،بیانگر سیره و روش آنان و نشان دهندة عدم اعتقاد آنان به استفاده از زور و اكـراه
در ترویج اسالم میباشد .پیامبر(ص) در نامهای به اُسقبهای نجران فرمودند« :هی اُسقفی از مقام خود
و هی راهبی از شأن خود و هی كاهنی بر كنار نخواهد شد» (ابنسعد1405 ،ق ،.ج.)266 :1
6ـ )2آزادی بیان
این ا ل در آیاتی از قرآن كریم به رسمیّت شناخته شده است؛ به عنوان نمونه در آیـه  125سـوره
نحل آمده است﴿ :اُدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلنهُم بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ
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رَبکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالنمُهْتَدِینَ :با حکمت و اندرز نیکو ،به راه پروردگـارت
دعوت نما و با آن ها به روشى كه نیکوتر است ،اسـتدالل و منـاظره كـن! پروردگـارت از هـر كسـى بهتـر
مىداند كه چه كسى از راه او گمراه شده اسـت و او بـه هـدایتیافتگـان دانـاتر اسـت﴾ (النّحـل.)125/
همانگونه كه در آیه آمده ،وظیفة تبلیغی پیامبر با حکمت و موعظة حسنه و جدال احسن است ،نـه زور
و اجبار ،و نیز چنانكه میدانیم ،معنای آزادی بیان در جدال احسن به طور غیرمسـتقیم نهفتـه اسـت؛
زیرا یکی از ا ول و شروط گفتگوی نیکو ،داشتن حسّ آزادی در بیان اعتقاد است .این مسأله نه تنهـا در
قرآن ،بلکه در سیرة عملی رهبران معصوم جامعة اسالمی نیز وجود داشته است .در نهـجالبالغـه آمـده،
شخصی یهودی به ،امام علی (ع) گفت« :شما از دفن پیامبرتان فارغ نشده بودیـد كـه اخـتالف كردیـد.
حترت فرمودند :ما در آنچه از او رسیده بود ،اختالف كردیم و نه خود ایشـان» (نهـجالبالغـه /ح .)308
اهل كتاب حسّ نوشتن تورات و انجیل و دیگر كتابهای خود را دارند (ر.ک؛ خفـاجی .)106 :1378 ،بـا
دقّت بر روایتی كه بیان شد ،مشخّص میگردد كه مسألة آزادی بیان اهـل كتـاب ،حقیقتـی انکارناپـذیر
است كه اگر غیر از این بود ،ایشان هرگز اجازة اظهار نظر ،چه به شکل گفتار و چه نوشتار نمیداشتند.

7ـ )2حقّ قانونگذاری
در روایتی از ،امام ادق (ع) میخوانیم« :هر گروهی كه به دینی معتقدند ،احکام آن دیـن بـر آنـان
ثابت خواهد شد» (طوسی ،1390،ج .)189 :4در در اسالم ،گروهی از نصارای نجران به مسجد پیـامبر
اكرم (ص) آمدند و بـه سـوی شـرق نمـاز خواندنـد و پیـامبر اكـرم (ص) آنـان را آزاد گذاشـتند (ر.ک؛
ابنهشام 1424 ،ق ،.ج 224 :2ـ .)223به قول شهید اوّل ،آنان حـس دارنـد طبـس شـریعت خـود رفتـار
كنند ،گرچه عمل ایشان از دیدگاه اسالم حرام باشد .اَحَدی از مسلمانان حسّ اعتراض بـه آنهـا را نـدارد،
مگر آنکه به اعمال حرام تجاهر كنند كه در این ورت ،به مقتتای شریعت اسالم با آنان رفتار میشـود
(ابنمکّی1414 ،ق ،.ج .)499 :1
8ـ )2برخورداری از عدالت اجتماعي
خداود متعال در سورة مباركة نساء به رعایت عدالت بدون قید و شرط دستور مـیدهـد﴿ :إِنَّ اللّـهَ
یَأنمُرُکُمْ أَن تُؤدُّوان األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوان بِالنعَدْلِ :خداونـد بـه شـما
فرمان مىدهد كه امانتها را به احبان آنها بدهید و هنگامى كه میان مردم داورى مىكنید ،به عدالت
داورى كنید( ﴾...النّساء ،)58 /امام علی (ع) نیز خطاب به مالک اشتر چنین مـیفرمایـد« :عـدالت را بـه
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اهل ذمّه اجرا كن؛ به مظلوم حس بده و به ستمگر سخت بگیر» (نهجالبالغه .)53 /ا ل چهاردهم قـانون
اساسی جمهوری اسالمی نیز بر این موضوع تأكید میكند كه آنـان حـسّ دادخـواهی ،داوری و حمایـت
قتایی دارند (ر.ک؛ هاشمی ،1388 ،ج .)180 :2

9ـ )2حقوق مدني
اقلیّتهای اهل ذمّه در مسایل مربوط به حقوق مدنی خویش ،از قبیـل ازدواج ،طـالق ،ارث و نظـایر
آن ،ملزم به پیروی از قوانین اسالم نخواهند بود و مقرّرات و قوانین مقررّ در این زمینهها در آیـینهـای
سهگانه از طرف مسلمانان و دستگاههای قتایی و اجرایی جامعة اسالمی به رسمیّت شناخته میشـود و
پیروان آیینهای مزبور هر گروهی میتوانند طبس رسوم و مقرّرات آیین مورد اعتقاد خود رفتار نمایند و
از قوانین متبوعه پیروی كنند (ر.ک؛ زنجانی 204 :1362،و هاشمی ،1388 ،ج .)180 :2

10ـ )2تساوی در برابر قانون
امام علی (ع) در ماجرایی قتایی ،همراه شخصی یهودی نزد شریح حاضر شـدند .حتـرت فرمودنـد:
این زره مال من است؛ نه آن را فروختهام و نه به كسی بخشیدهام ،امّا یهودی ادّعای مالکیّـت مـیكنـد.
شریح از حترت (ع) بینّه خواست .حترت فرمودند :قنبر و حسین هر دو شهادت میدهند .شریح گفت.
شهادت بنده و فرزند قبول نیست .هر چند حترت جواب شریح را دادنـد ،امّـا در نهایـت قاضـی دولـت
اسالمی ،حاكم اسالمی را محکوم كرد و مالکیّت یهودی را نسبت بـه زره بـه رسـمیّت شـناخت و چـون
یهودی این وضعیت را مشاهده كرد ،مسلمان شد و گفت :این شخص امیرالمـؤمنین اسـت كـه بـه نـزد
قاضی آمد و قاضی نیز بر علیه او قتاوت كرد .آن مرد یهودی بیش از این نتوانست پردهپوشی كند ،لـذا
لب به اقرار گشود و گفت :این زره شماست كه در جنگ فّین از شتر خاكستری شما افتاد و من آن را
برداشتم (ر.ک؛ مجلسی ،1404 ،ج .)316 :34

11ـ )2آزادی فعّالیّتهای اقتصادی و بازرگاني
تتمین آزادی تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادی است و از این رو ،مسلمانان مجاز هستند كـه بـا
این گروهها روابط اقتصادی داشته باشند و تنها در مواردی كه اسالم ممنوع كرده ،مجـاز نیسـتند .ایـن
ممنوعیّت اختصاص به روابط مسلمانان با اقلیّتها ندارد ،بلکه یک حٌکم كلّی اسالم اسـت .روش عملـی
پیامبر (ص) نمونة بارز این روابط میباشد .آن حترت با یهودیان مدینه داد و ستد میكردنـد و از آنـان
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وام میگرفتند .حترت علی (ع) نیز با اهل ذمّه رفتاری مشابه داشتند ،تا آنجا كه در كار كشاورزی أجیر
آنها میشدند و در سایر روابط اقتصـادی نیـز فرقـی بـین ذمّیـان و مسـلمانان قایـل نمـیشـدند (ر.ک؛
زنجانی.)194 :1362،

3ـ جزیه در اسالم
مالیاتهای اسالمی بخشی از نظام اقتصاد اسالمی هستند كه برای تنظیم امور مالی جامعة اسـالمی
وضع شدهاند .خم  ،زكات و جزیه سه نوع مالیات اسالمی هستند كه منشـاء قرآنـی دارنـد و در عصـر
رسول اكرم(ص) معمول بودند .دو مالیـات نخسـت ،تنهـا از مسـلمانان أخـذ مـیشـود و مالیـات سـوم،
«جزیه» ،اختصاص به اهل كتاب دارد .مشهورترین آیهای كه نحوة دریافت جزیه از اهـل كتـاب را بیـان
می كند،در سورة مباركة توبه است كه میفرماید﴿:قَاتِلُوان الَّذِینَ الَ یُؤنمِنُونَ بِاللّهِ وَالَ بِالنیَوْمِ اآلخِـرِ وَالَ

یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَ یَدِینُونَ دِینَ النحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوان النکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوان الْجِزْيَةةَ
عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ :با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند ،و نـه آنچـه را
خدا و رسول او تحریم كرده ،حرام مىشمرند و نه آیین حس را مىپذیرند ،پیکار كنید تـا زمـانى كـه بـا
ختوع و تسلیم ،جزیه را به دست خود بپردازند﴾ (التّوبه.)29/

1ـ )3معنای لغوی جزیه
اكثر كتابهای لغت« ،جزیه» را لغتی عربی دانستهاند و برای آن وجوه و معانی متعدّد ذكر كردهاند.
ابنمنظور «جزیه» را خراج زمین میداند و آنگاه از قول جوهری میگوید كه جزیه آن چیزی است كـه
از اهل ذمّه گرفته میشود (ابنمنظور1414 ،ق ،.ج  .)147 :14راغب ا فهانی «جزیه» را نـوعی مالیـات
سرانه میداند كه اهل ذمّه آن را پرداخت میكنند و بدین مناسبت آن را جزیه نامیدهاند كه مـا بـهازای
حف جان ایشان است (ر.ک؛ راغب ا فهانی .)90 :1385،برخی دیگر ازمحقّقان به رغم تعـابیر مـذكور
جزیه را واژهای فارسی و از منشاء گزیتمی داننـد (ر.ک؛ خزائلـی .)596 :1384 ،لغـتشناسـی همچـون
خوارزمی نیز این مطلب را تأیید كرده است و ریحاآ اظهار میدارد كه جزیه معرّب «گزیت» مـیباشـد
(ر.ک؛ خوارزمی .)61 :1347 ،همچنین در جایی دیگر آمده است« :جزیه مالیاتی است كه از اهل ذمّـه،
با در نظر گرفتن توانا و ناتوان بودن آنها ،گرفته میشود و در مقابل ،از حمایت قانون برخوردار میشـوند
و مانند یک فرد مسلم در پناه اسالم آزادانه زندگی میكنند و آن مثل زكات ،خراج ،مالیات و غیره است
كه از مسلمانان گرفته میشود» (قرشی ،1371،ج .)37 :2
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2ـ )3معنای فقهي و اصطالحي جزیه
در ا طالح فقهی ،جزیه یک نوع مالیات است عادالنه كه از اهل كتاب در برابر مسئولیّتی كه دولـت
اسالمی به منظور تأمین امنیّت جانی ،مـالی و عِرضـی بـر عهـده مـیگیـرد ،دریافـت مـیگـردد (ر.ک؛
سبحانی.)639 :1370،ابویعلی در احکام السّلطانیه جزیه را از ریشة «جـزا» دانسـته اسـت و مـیگویـد:
«جزیهای كه اهل ذمّه میپردازند ،یا جزای كفر آنهاست و یا جزای امانی اسـت كـه مسـلمانان بـه آنهـا
دادهاند» (الفراء1406 ،ق .)153 :.بنابراین ،جزیه مالیاتی است كـه اهـل كتـاب در برابـر بهـرهمنـدی از
امنیّت و آزادی و انجام ندادن خدمت سربازی ،به حکومـت اسـالمی مـیپردازنـد (ر.ک؛ قربـانی:1366 ،
478ـ.)477

3ـ )3کمّیّت و کیفیّت دریافت جزیه
زنجانی به نقل از شیج طوسی گوید كه اندازة جزیه ،به اختالف اهـل ذمّـه از جهـت قـوّت و ضـعب
مالی ،تفاوت دارد و در آن توانایی اهل ذمّه در نظر گرفته میشود (ر.ک؛ زنجـانی .)108 :1362 ،ایشـان
در جایی دیگر میگویند« :حترت علی (ع) از اغنیاء اهلالذمّه  48دِرهـم ،از متوسّـطین  24دِرهـم و از
فقیران 12دِرهم مـیگرفـت» (شـیج طوسـی1412،ق .)38 :.از ایـن رو ،تعیـین مقـدار جزیـه بـا امـام،
علیهالسّالم ،است (ر.ک؛ فیض كاشانی1415 ،ق ،.ج  )335 :2و ایشـان بـین قـرار دادن جزیـه بـه طـور
سرانه (به تعداد آنها) و یا بر زمینهایشان ،یا بنا بر قول قویتر هم سرانه و هم بر زمینها مخیّر اسـت و
مقدار جزیه به مقداری كه حترت علی (ع) تعیین فرموده ،معیّن نمیشود؛ زیرا آن مقدار حمل میشود
بر اینکه در آن زمان ،مصلحت چنان اقتتا مـیكـرده اسـت (ر.ک؛ شـهید ثـانی ،1384 ،ج  .)38 :5بـر
همین اساس ،مقامات دولتی در گذشته پیش از آنکه میزان جزیه را تعیین كننـد ،بـه وضـع اهـل ذمّـه
رسیدگی میكردند تا میزان جزیه كامالآ عادالنه تعیین گردد (ر.ک؛ زنجانی.)108 :1362 ،
زراره میگوید« :به امام ادق (ع) عرض كردم :حدِّ جزیه بر اهلكتاب چیست؟ آیا بر آنان مقدار معیّنی
است كه نباید از آن به مقدار دیگر عدول كرد؟ فرمود« :وَ ذَلِکَ إتلَى الْإتمَامت یَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إتنْسَانٍ مِـنْهُمْ مَـا
شَاءَ عَلَى قَدْرت مَالِهِ مَا یُطِیسُ إتنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةةُِ تُؤْخَـذُ مِـنْهُمْ
عَلَى قَدْرت مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ (یَأْخُذَهُمْ بتهِ) حَتَّى یُسْلِمُوا فَإتنَّ اللَّهَ قَالَ حَتَّـى یُعْطُـوا الْجِزْيَةةَِ عَـنْ یَـدٍ وَ هُـمْ
اغِرُونَ -وَ كَیْبَ یَکُونُ َاغِراآ وَ هُوَ لَا یَکْتَرتثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا یَجتدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْـهُ فَیَـأْلَمَ لِـذَلِکَ
فَیُسْلِم :این در اختیار ،امام است ،از هر نفر آنان ،آنچه را بخواهد میگیرد ،به اندازه مـال و تـوانش .آنـان
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قومی هستند كه برای نجات از بردگی یا كشته شدن خود فدیه میدهند .پ به هـر مقـدار كـه تـوان
داشته باشند ،جزیه گرفته میشود .امام میتواند تا زمانی كه آنان اسالم بیاورند ،جزیـه گـرفتن را ادامـه
بدهد؛ زیرا خداوند فرموده است :تا زمانی كه با ختوع و خواری جزیه را به دست خود بپردازند و چگونه
او ختوع خواهد داشت .اگر هی نگرانی و ناراحتی از آنچه كه از او گرفته میشود ،نداشته باشد و هـی
ذلّتی برای خود احساس نکند تا متألّم شـود و اسـالم بیـاورد» (حـرّ عـاملی1427 ،ق ،.ج 65 :6ــ 64و
بحرانی1416 ،ق ،.ج .)757 :2

4ـ )3جزیه از چه کساني ساقط ميشود؟
جزیه از برخی افراد ساقط میشود1 :ـ اطفال و افراد نابالغ كه تابع پدران خود هستند2 .ـ زنـان كـه
تابع همسر خود هستند3 .ـ مستمندان و فقرا4 .ـ سالخوردگان و اقلیّتهای نـاتوان5 .ــ دیوانگـان6 .ــ
كشیشان ،روحـانیون و دیرنشـینان( .ر.ک؛ موسـوی خمینـی (ره) ،1386،ج  449 :2و زنجـانی:1362 ،
.)122
از پارهای روایات و سخنان و تعبیرهای فقیهان در باب جزیه به روشنی استفاده میشود كـه ایـن نظـام،
تنها دربارة اقلیّتهای دینی كه در حوزة حکومت اسالمی زندگی میكنند ،اجرا میشود؛ از جمله حفص
بن غیاث از امام ادق(ع) در مورد زنان اهل ذمّه میپرسد« :كَیْبَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ عَـنْهُنَّ فَقَـالَ
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ قَتْلت النِّسَاءِ وَ الْوتلْدَانت فِی دَارت الْحَرْبت إتلَّا أَنْ تُقَاتِلَ وَ إتنْ قَاتَلَتْ أَیْتاآ فَأَمْسِـکْ
عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَبْ خَلَلآا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهتنَّ فِی دَارت الْحَرْبت كَانَ ذَلِکَ فِی دَارت الْإتسْـلَامت أَوْلَـى وَ لَـوت
امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْيَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةةُِ عَنْهَـا :چگونـه واجـب بـودن
جزیه از آنان برداشته شده است؟ امام (ع) میفرماید :رسـول خـدا (ص) از كشـتن زنـان و كودكـان در
حوزة اقتدار كافران ،بازداشت ،مگر اینکه آنان نیز در جنگ شركت كنند .در این ورت نیز باید تا جایی
كه امکان دارد ،از كشتن آنان خودداری كرد و اگر كشتن آنان در حوزة اقتدار آنان بازداشته شده باشـد،
به گونة سزاوارتر این كار در حوزة اقتدار اسالم بازداشته شده است .اگر زنان و كودكان از پرداخت جزیه
خوداری ورزند ،نمیشود آنان را كُشت .به همین دلیل ،جزیه از آنان برداشـته شـده اسـت» (ابـنبابویـة
قمی1425 ،ق ،.ج .)511 :1
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5ـ )3اهداف تشریع جزیه
فقها و مفسّران در باب اهداف تشریع جزیه سخنانی متفاوت دارند كه میتوان همة آنها را به ترتیب
زیر خال ه كرد:
الب) جزیه ،به منظور حف خون و اموال كافران و با هدف جلوگیری از به بردگی گرفته شدن آنـان
واجب گردیده است (ر.ک؛ زنجانی.)137 :1362،
ب) جزیه در برابر اقامت اهل ذمّه در داراإلسالم بر آنان مقرّر گردیده اسـت (ر.ک؛ نجفـی1981 ،م،.
ج .)227 :21
ج) جزیه از اهل ذمّه دریافت میشود ،به منظور اینکه در حف ذمّه و حُسن ادارة آنان و حمایـت از
حقوق ایشان مصرف گردد (ر.ک؛ طباطبائی )322 :1374 ،و نیز این مالیـات در عـوض شـركت نکـردن
آنان در امور نظامی و وارد نشدن در ارتش اسالمی است (ر.ک؛ قربانی478 :1366 ،ـ.)477

6ـ )3شبهات جزیه
برخی از دانشمندان اسالمی در مورد اهداف تشریع جزیه سخنانی گفتهاند كه برای آنها هـی گونـه
شاهد و دلیلی در كتاب و سنّت یافت نمیشود و متأسّفانه بعتی از همین سـخنان دسـتاویز گروهـی از
شرقشناسان كینهورز واقع شده است و آنان را در حمله به اسالم و حاكمیّت مسـلمانان تشـویس كـرده
است .بر این اساس ،در این وجیزه ،ابتدا به طرح این سخنان پرداخته میشود و آنگاه دالیل مردود بودن
هر كدام از آنها بیان میشود:

1ـ6ـ )3هدف از تشریع جزیه ،کیفر کردن اهل ذمّه است
عدّهای هدف از تشریع جزیه را كیفر نمودن اهل ذمّه دانستهاند و این به دلیل دشمنی و كفـر آنـان
نسبت به پیامبر و دین خاتم است (ر.ک؛ الفرّاء1406 ،ق.)153 :.
در بیاساس بودن این سخن باید گفت :اوّالآ هی گونه شاهدی از كتاب و سـنّت بـر آن یافـت نمـی
شود و ثانیاآ به چند دلیل مردود است:
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الف) در پاسج به این شبهات ،ابتدا باید به چگونگی دریافت جزیه و مقدار آن پرداخت .همانگونه كه
در بحث كمّیّت جزیه گفته و ثابت شده ،اندازة جزیه به اختالف اهل ذمّه از جهت قـوّت و ضـعب مـالی
تفاوت دارد و در آن توانایی اهل ذمّه در نظر گرفته میشود (ر.ک؛ زنجانی.)109 :1362 ،
ب) تعیین مقدار جزیه بر اساس توافس و تراضی طرفین در متن قرارداد قید میگردد و ممکن است
این توافس تا حدّاقل امکانات مالی متّحدین (ذمّیان)كاهش یابد (همان).
ج) جزیه نسبت به زكات و دیگر حقوق شرعیّهای كه بر مسلمانان واجب است ،بسیار نـاچیز اسـت؛
زیرا آنان جز آنچه كه بر رضایت خاطر به عنوان خـراج و جزیـه مـیدهنـد ،بـه هـی نحـو ،مسـئول در
پرداخت چیزی مجبور نخواهند بود (ر.ک؛ قربانی478 :1366 ،ـ.)477
د) افزون بر این ،اهل ذمّه مکلّب به شركت در امر دفاع و همکـاری در امـور نظـامی نیسـتند ،حـال
آنکه همة اینها بر مسلمانان واجب است (همان).
هـ) همچنین آیة  256از سورة مباركة بقره نیز میتواند پاسخی روشـن و جـامع در همـین راسـتا
باشد ﴿ :الَ إِکنرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَینَ الرُّشندُ مِنَ النغَيِّ فَمَنن یَکنفُـرن بِالطَّـاغُوتِ وَیُـؤنمِن بِاللّـهِ فَقَـدِ
اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ النوُثنقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ :در قبول دین اكراهـى نیسـت؛ (زیـرا) راه
درست از راه انحراف روشن شده است .بنابراین ،كسى كه به طـاغوت = بُـت و شـیطان ،و هـر موجـود
سركش] كافر شود و به خدا ایمان آورد ،به دستگیرة استوارى چنگ زده اسـت كـه گسسـتن بـراى آن
نیست و خداوند شنوا و داناست﴾.
از آنجا كه شأن نزول آیة كریمه دربارة مردی از انصار است كه غالم خـود را مجبـور كـرده بـود تـا
اسالم آورد (ر.ک؛ طبرسی ،1372 ،ج  ،)631 :2معلوم میشود كه پیـامبر (ص) مسـلمانان را از مجبـور
ساختن خویشان برای مؤمن شدن بر حذر میداشت .این آیه مربوط به اهـل كتـاب اسـت؛ یعنـی اهـل
كتاب برای مسلمان شدن مجبور نمیشوند ،بلکه میتوانند جزیه بپردازند (ر.ک؛ خزائلـی.)259 :1384 ،
این به معنای مخیّر بودن اهل كتاب بین دو امر اسالم آوردن و پرداخت جزیـه اسـت و چـون جزیـه در
اسالم یکی از انواع عقود به شمار میرود و مالک ا لی برای تحقّس عقد و قرارداد ،تراضی یعنی رضـایت
متعاملین و توافس ارادة دو طرف است كه بهوسیلة ایجاب و قبول اظهار میشود و بایـد رابطـة ایجـاب و
قبول منقطع نگردد ،مسلّماآ تا قصد نباشد ،رضا تحقّس نمییابد .بنابراین ،اگر قراردادی بر اثـر مسـتی یـا
هزل و شوخی انجام شود ،چنین قراردادی حیح نیست و اگر به تهدید و اكراه كسـی را بـه معاملـهای
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وادارند ،داد و ستد او درست نیست (ر.ک؛ همان) .از مجموع آنچه كه ذكر شد ،بـدین نتیجـه مـیتـوان
رسید كه این امر با كیفر بودن جزیه سازگاری ندارد؛ زیرا اگر اینگونه بود ،هرگز بـه توانـایی مـالی اهـل
ذمّه توجّهی نمیشد و ا ل تراضی جای خود را به جبر میداد تا اهل ذمّه متنبّه شوند .با توجّه بـه ایـن
نکات ،شکّی باقی نمیماند كه دریافت جزیه از باب كیفر و شکنجه دادن آنان نیست.

2ـ6ـ )3غرض از آن ،اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است.
دستهای دیگر هدف از جزیه را خوار كردن كافران دانستهاند تا بدین وسیله از كفر به اسالم روی آورنـد
(ر.ک؛ الجوزی1415 ،ق 35 :.و فخر رازی1420،ق ،.ج .)27 :16مبنای استدالل قایالن به این نظریّه آن
است كه اسالم برای اهل ذمّه ارزشی قایل نشده ،آنان را حقیر نموده ،لذا فطرتاآ انسـان عاقـل و فهـیم از
ذلّت و حقارت نفرت دارد و در كنار این حقارت ،اگر با اسالم و حقیقت آن آشنا گردد ،ترجیح مـیدهـد
كه اسالم آورد .سُستتر از نظریّة نخست ،نظریّة دوم است كه به مراتب از واقع و حقیقت اسالم بـه دور
است و به هیج وجه نمیتواند مورد پذیرش انسان آگاه به مقا د واالی اسالم قرار گیرد .در اسالمی كـه
هدف احکام و تعالیم نورانی آن تربیت نوع بشر است ،چگونه میتوان پذیرفت كه جزیه به منظور اهانـت
و خوار ساختن عدّة اندکشمار شکستخورده كه در پناه و سایة حکومـت اسـالمی زنـدگی مـیكننـد،
گرفته میشود .قرآن هم میفرمایـد﴿ :الَ یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوکُمْ فِـي الـدِّینِ وَلَـمْ
یُخنرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقنسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ النمُقنسِطِینَ :خدا شـما را از نیکـى
كردن و رعایت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانـه و دیارتـان بیـرون
نراندند ،نهى نمىكند ،چرا كه خداوند عدالتپیشـگان را دوسـت دارد﴾ (الممتحنـه .)8 /بنـابر ایـن آیـة
كریمه ،مسلمانان در زندگی و معاشرت با هممیهنان ذمّی خود ،روش نیکی و قسط را پیشه مـیسـازند.
عالوه بر آیة باال ،روایات فراوانی بر این نکته داللت دارد؛ از جمله اینکه پیامبر گرامی اسالم(ص) فرموند:
«مَن ظَلَمَ مُعَاهِداآ أَو كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجتیجُهُ یَومَ القِیَامَةِ :كسی كه به كافر همپیمانی سـتم كنـد یـا
بیش از توان بر او تکلیب كند ،من روز قیامت علیه او احتجـاج خـواهم كـرد» (سـبحانی.)528 :1370،
همچنین بنا بر نقل ثقةاإلسالم كلینی در كافی ،علی(ع) مردی از قبیلة ثقیب را برای جمـعآوری خـراج
به بانقیا فرستاد و به او در هنگام رفتن به محلّ مأموریّت فرمود« :إتیَّاکَ أَنْ تَتْـرتبَ مُسْـلِماآ أَوْ یَهُودِیّـاآ أَوْ
نَصْرَانِیّاآ فِی دِرْهَمت خَرَاجٍ أَوْ تَبتیعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإتنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ :مبـادا بـرای گـرفتن
یک درهم خراج ،شخص مسلمان یا یهودی یا مسیحی را كُتک بزنی یا برای این منظور ،حیوانی از آنـان
را بفروشی .همانا ما مأموریم فـزون بـر نیازهـای آنـان را دریافـت داریـم» (كلینـی ،1387،ج .)540 :3
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همچنین حترت علی(ع) در نامهای به یکی از كارگزاران خـود چنـین مـیفرمایـد« :وَ اخْفِـضْ لِلََّعِیَّةةِِ
جَنَاحَکَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ آست بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظََْةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ حَتَّـى
لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ التُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ :برای رعایا بال و پَرت فروتنی بگستران و رویـت
را بگشا و پهلویت را نرم دار =مهربان و خوشرفتار باش] و در نگریسـتن بـه گوشـة چشـم و خیـره نگـاه
كردن و اشاره كردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار كن تا بزرگان در ستم كردن تو طمع نبندند
و زیردستان از دادگری تو ناامید نشوند» (نهجالبالغه .)46/همچنین آن حترت در خطاب به مالک اشتر
میفرماید« :وَ اعْلَمْ أَنَّ الََّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لَا یَصْلُحُ بَعْتُهَا إتلَّا بتبَعْضٍ وَ لَا غِنَى بتبَعْتِهَا عَنْ بَعْـضٍ فَمِنْهَـا جُنُـودُ
اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلت وَ مِنْهَا عُمَّالُ الْإتنْصَافِ وَ الرِّفْست وَ مِنْهَا أَهْـلُ الْجِزْيَةةِِ وَ
الْخَرَاجت مِنْ أَهْلت الذِّمَّةِ :و بدان كه مردم از چند دسته تشکیل میشـوند .ایـن دسـتههـا بـه راه درسـت و
الح نخواهند رفت ،مگر با همکاری یکدیگر .اینها عبارتند از :سپاهیان خداوند ،نویسـندگان عمـومی و
خصو ی ،قُتات عدل ،كارگزارانی كه دارای رفس و مدارا هسـتند و اهـل جزیـه و خـراج از اهـل ذمّـه»
(همان /ن .)53لذا اینکه بعتی از مفسّران ،از جمله سیّد محمّدحسین طیب ،احب تفسیر اطیبالبیان
فــی تفســیر القــران (ر.ک؛ طیــب ،1378 ،ج  ،)207 :6همچنــین در ترجمــة مترجمــان از (تفســیر
جوامعالجامع ،1377 ،ج  ،)533 :2آن را به عنوان تحقیر و خواری اهـل كتـاب معنـی كـردهانـد ،نـه از
مفهوم لغوی كلمه استفاده میشود ،نه با روح تعلیمات اسالم سازگار است و نه با سایر دسـتورهایی كـه
دربارة طرز رفتار با اقلیّتهای مذهبی به ما رسیده ،تطبیس میكند ،چون كلمة « اغر» در لغت از مـادّة
« غر» (بر وزن پسر) به معنی كسی است كه به كوچکی راضـی شـود و منظـور از آن در آیـة فـوق آن
است كه پرداختن جزیه باید به عنوان ختوع در برابر آیین اسالم و قرآن بوده باشد و بـه تعبیـر دیگـر،
نشانهای برای همزیستی مسالمتآمیز و قبول موقعیّت یک اقلیّت سالم و محترم در برابر اكثریّت حـاكم
بوده باشد (ر.ک؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج  .)355 :7نکتة قابل توجّه دیگر اینکه در آیة فوق ،گرچـه در
میان شرایط ذمّه تنها جزیه مطرح شده ،ولی تعبیر به «هُمْ اغِرُونَ» یک اشارة اجمالی به سایر شـرایط
ذمّه است؛ زیرا از آن استفاده میشود كه آنها فیالمثـل در محـیط اسـالمی دسـت بـه تبلیـغ بـر ضـدّ
مسلمانها نزنند ،با دشمنان آنها همکاری نکنند و در راه پیشرفت ایشان مانع و سـدّی ایجـاد ننماینـد؛
زیرا این امور با روح ختوع ،تسلیم و همکاری سازگار نیست (ر.ک؛ همان) .لذا از جمله شـرایط قـرارداد
ذمّه ،پرداخت جزیه و التزام به احکام مسلمانان است و منظور از واژة « اغرون» در آیه ،بر خـالف نظـر
بعتی كه آن را خوار و خفیب شمردن اهل ذمّه مـیداننـد  ،همـین شـرط بـه معنـی التـزام بـه احکـام
مسلمانان و نیز التزام به اجرای آنها از سوی متعهّد میباشد (ر.ک؛ نجفی .)24788 :1374 ،نیز گفتهاند:
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مراد از«وَ هُمْ اغِرُونَ» ،ختوع و اطاعت از حکومت اسالمی و جبهـه نگـرفتن در مقابـل آن اسـت .امّـا
آنچه نقل شده كه جزیهدهنده ،ایستاده و گیرنده ،نشسته باشد و یا وقت دادن جزیه زیرگوش او بزننـد،
مخالب ادب اسالمی است (ر.ک؛ قرشی ،1377،ج .)222 :4

نتیجهگیری
از مجموع آنچه در باب حقـوق اقلیّـتهـای مـذهبی در جامعـة اسـالمی از منظـر قـرآن و روایـات
معصومین ،علیهمالسّالم ،مطرح گردید ،یافتههای زیر حا ل گردید:
1ـ اهل ذمّه یا اقلیّتهای دینی در جامعة اسالمی از حقوقی برخوردارند كه ایـن حقـوق بـرای آنهـا
جاری و ساری میشود.
2ـ هدف از تشریع جزیه برای اهل ذمّه ،كیفر آنها نیست ،بلکه التزام به احکام اسالمی است.
3ـ جزیه به منظور اهانت و خوار كردن اهل ذمّه نیست و منظور از كلمة « ـاغرون» در آیـة  29از
سورة مباركة توبه این است كه اقلیّتهای مذهبی باید در برابر نظام اسالمی خاضع باشند.
4ـ تا زمانی كه اقلیّت ها به حقوق اكثریّت تجاوز نکنند و بر ضدّ اسالم و مسلمانان توطئه نکننـد ،در
كشور اسالمی كامالآ آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار كنند ،ولی اگر بر ضـدّ
اسالم و مسلمانان با كشورهای دیگر زد و بند داشته باشند ،مسلمانان موظّباَند جلـوی فعّالیّـت آنهـا را
بگیرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.
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