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 چکیده

های دین اسالم، برقراری وحدت، بـرادری و  ـلح در میـان آحـاد جامعـه اسـت؛ بـه         یکی از ویژگی
آمیـز   ب مردم در جامعة اسالمی بر پایة همزیسـتی مسـالمت  كه بر این اساس، زندگی اقشار مختل طوری

های مذهبی بر مبنـای قـرارداد ذمّـه     شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی كه بین مسلمانان با اقلیّت
جـویی و   گمان اثبات ادّعـای عـدالت   جویی دین مبین اسالم است. بی شکل گرفته، از مصادیس مهمّ  لح

هـای مـذهبی در    پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسـلّم اقلیّـت   برخورد با همطلبی دین اسالم در   لح
جامعة اسالمی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با كنکاش در آیات قـرآن و روایـات   

ن پیمان، در جامعة اسالمی بپردازد و اثبات كند كـه دیـ   های مذهبی هم مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت
ها در جامعة اسالمی، هـی  گـاه عنـوان     باشد و اقلیّت مبین اسالم همواره به دنبال  لح و یکپارچگی می

 .بندند گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسالم می بیگانه را نمی

 قرآن، حقوق، تعامل، اقلیّت، اهل ذمّه، وحدت. واژگان کلیدی:

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

و  هـا  اقلیّتتعامل با موضوع  ی،در شرایط كنون ویژه به جامعة اسالمی،طرح در قابل  یها ثاز بح یکی

، ابعـاد  یاسـت و هـم غیرمـذهب    یمـذهب  یهـا  حقوق آنهاست. این عنوان كه هم قابل انطباق بـر اقلیّـت  

ردن به رسمیّت شناختن، نهادینه كـ ، آن یو نهادها یحکومت اسالم از وظایب مهمّ یکیدارد.  یگوناگون

)ص( با انعقاد قرارداد  لح و سازش  پیامبر اكرم تحت حاكمیّت خویش است. یها ناحقوق انس یو اجرا

از همان آغـاز طلـوع اسـالم و بـه وجـود       به اجرا گذاشتند؛ زیرا یبا اهل كتاب، این روش را به طور عمل

نکه بـه اسـالم بگرونـد، در    هایی از پیروان ادیان مختلب، بدون آ ها و گروه آمدن جوامع اسالمی، جمعیّت

های اسالمی باقی ماندند و زندگی با مسـلمانان را بـر مهـاجرت یـا مسـلمان       كنار مسلمانان در سرزمین

هـای دینـی بایـد از یـک      هـا و گـروه   شدن ترجیح دادند. حکومت اسالمی نیز در مواجهه بـا ایـن فرقـه   

ادیـان آسـمانی دیگـر همچـون مسـیحیان،      ها، پیروان  برد. از جملة این فرقه استراتژی مشخّص بهره می

یهودیان و مجوسیان بودند كه حاضر به اسالم آوردن نبودند، امّا قصـد جنـگ هـم نداشـتند و خواهـان      

و اعتراف به واقعیّـت   ها با رسمیّت بخشیدن به اقلیّت میقرآن كرآمیز با مسلمانان بودند.  زندگی مسالمت

اسالم با یک پیوند معنوی، ارتبـاط خـود را از واقعیّـت     ه است.آنها، حقوق آنان را نیز به رسمیّت شناخت

 ﴾ مُسْـلِمُونَ  لَـهُ  وَنَحْـنُ  مِّننهُمْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ الَ...﴿شـمارد:   های آسمانی، غیر قابل تفکیک می آیین
رد زیـر  به مـوا  توان میمسأله اشاره دارد، . همچنین از آیات دیگری كه به  راحت به این (285)البقره/ 

 استناد نمود:

را نازل كردیم در حالى كه در آن، هدایت و نور  توراتما ...: نُورٌ فِیهَا هُدًى وَ التَّوْرَاةَإِنَّا أَنزَلننَا ﴿ـ 1

 (.44)المائده/  ﴾...بود

اسـت بـر او كـه    ( )بهشتاین وعده حقّى ...: النقُرنآنِ وَاإلِنجِیلِ وَ التَّوْرَاةِوَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِي ... ﴿ـ 2

 (.11)التّوبه/  ﴾. است...ذكر فرموده قرآنو  انجیل ،توراتدر 

به عنوان وحی و كتاب آسمانی و حاوی شریعت  انجیلو  توراتپیداست، در این آیات،  همانگونه كه

ر آو گیرند. حال باید دید دین اسالم كه پیام قرار می قرآنردیب  شوند و هم الهی و معارف حقّه معرّفی می

های تحت لوای خود در نظر گرفتـه اسـت؟     لح، عدالت و مظاهر خوبیهاست، چه حقوقی را برای اقلیّت

شود، آیا اجحاف و ظلم  ها در حکومت اسالمی گرفته می همچنین باید دید آنچه به عنوان جزیه از اقلیّت

هـای   ر پاسـج بـه ایـن سـؤال    ها آن را بپردازند؟ د در حسّ آنهاست یا علّتی دیگر دارد كه فقط باید اقلیّت
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گیرند، لذا حکومت اسـالمی بـا    ها در جامعة اسالمی، هی  گاه عنوان بیگانه نمی بنیادی باید گفت اقلیّت

كند كه با انعقاد این قرارداد در حقیقت پیوند معنوی عمیقی  اینان قراردادی با نام پیمان ذمّه منعقد می

ذمّی از فِرَق یهود و نصـاری آن كـ  را   »( و 57: 1362جانی، شود )زن ها با اسالم بسته می بین این گروه

(. 24: 3، ج 1372)قرشـی، « گویند كه در پناه اسالم اسـت و بـا مسـلمانان پیمـان و عهـد بسـته اسـت       

مِـنْ أَهْـلت    الْخَـرَاجت وَ  الْجِزْيَةةِِوَ مِنْهَا أَهْـلُ  »فرماید:  حترت امیر )ع( در عهدنامة خویش با مالک اشتر می

، منظور «اقلیّت». البته با توجّه به گسترة معنایی وسیع واژة (53/ ن نهج البالغه« )النَّاست مُسْلِمَةِوَ  مَّةِالذِّ

 هـا  اقلیّتو بررسی حقوق دیگر  های دینی یهودی، مسیحی و زرتشتی است از اقلیّت در این مقاله، اقلیّت

 ند.ك از حو لة این پژوهش خارج است و مجالی دیگر را اقتتا می

طلبـی دیـن اسـالم در برخـورد بـا       جویی و  ـلح  با این رویکرد و نیز از آنجا كه اثبات ادّعای عدالت

نگارندگان بر  های دینی در جامعة اسالمی میسّر است، با اثبات حقوق مسلّم اقلیّتپیمانان خود، تنها  هم

 اسالمی و نیز دیگر منـابع همچـون   منابع نیتر لیا استفاده از آیات و روایات به عنوان تا با  اند آن شده
، به بررسی این حقـوق در  اند پرداختهو مستقالًّ به این مسأله  شتریپاثر عمید زنجانی كه  ها اقلیّتحقوق 

 جامعة اسالمی بپردازند.

 ها اقلیّتـ کیفیّت تعامل اسالم در برخورد با 1

ستین بار حکومـت اسـالمی را در   پیامبر گرامی اسالم )ص( به عنوان آخرین فرستادة الهی، برای نخ

، و قول، فعل و تقریر خود كه قرآنكرد و با معجزة جاویدان خود،  ریزی مدینه و پ  از آن در حجاز پایه

یاسی و حکومتی اسالم را بیان كرد و در عین حـال،  (، نظام س34: 1388، شود )معارف سنّت نامیده می

های سیاسی بود،  های وقت كه مملوّ از حركت با حکومت زندگانی پیشوایان معصوم و مبارزات پیگیر آنها

بخشی در فهم نظـام سیاسـی اسـالم باشـد. بـا برپـایی        تواند منبع بسیار نیرومند و الهام به نوبة خود می

شد كـه آیـا آنهـا در     های مذهبی نیز مشخّص می حکومت اسالمی باید سیاست كلّی اسالم دربارة اقلیّت

توانند در آسـایش تحـت لـوای حکومـت زنـدگی كننـد یـا خیـر؟ همچنـین           كشور اسالمی آزادند و می

از این قبیـل كـه در ادامـه     هایی در جامعة اسالمی از چه حقوقی برخوردارند؟و سؤالهای مذهبی  اقلیّت

 سعی شده تا بدانها پاسج داده شود.

ار ساخت؛ بـه عنـوان   آشک ها اقلیّتموضع كلّی اسالم را نسبت به  توان می قرآن كریمبا مدد از آیات 

 الَ﴿: دیـ فرما مـی كـه   ، چنـان باشـند  مـی سوره مباركه ممتحنه از مظاهر این مسـأله   9و  8مثال، دو آیة 
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قنسِـطُوا  یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخنرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَـرُّوهُمْ وَتُ 

إِنَّمَا یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَأَخنرَجُـوکُم مِّـن    نَّ اللَّهَ یُحِبُّ النمُقنسِطِینَإِلَیْهِمْ إِ

خـدا شـما را از    :دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخنرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ  

یکى كردن و رعایت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دین با شما پیکـار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان     ن

تنها شـما را از دوسـتى و   . * پیشگان را دوست دارد چرا كه خداوند عدالت ،كند نهى نمى ،بیرون نراندند

هایتان بیرون راندنـد یـا    خانهكند كه در امر دین با شما پیکار كردند و شما را از  رابطه با كسانى نهى مى

 ﴾ظـالم و سـتمگر اسـت    ،دوستى داشته باشـد  ةراندن شما كمک كردند و هر ك  با آنان رابط به بیرون
 رمسـلمانان یغی رابطـة مسـلمانان بـا    چگونگ دری اساس وی كلّا ل  کدو آیه،ی نیازا»(؛ 8ـ9)الممتحنه/

مروز و فردا نیز ثابت است و آن اینکـه مسـلمانان   تنها برای آن زمان، بلکه برای ا شود كه نه میاستفاده 

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 

طرف بمانند   امّا اگر آنها در عین كافر بودن، نسبت به اسالم و مسلمین بی .ندو دوستی را با آنها قطع كن

توانند با آنها رابطة دوستانه برقرار كنند. البتّه نه در آن حدّ كـه بـا    و یا تمایل داشته باشند، مسلمین می

شـیرازی،   )مکـارم « برادران مسلمان دارند، ونه در آن حد كه موجب نفوذ آنها در میان مسـلمین گـردد  

 :خدا با این فرمانش كه فرمود»: (. به فرمودة عالّمه طباطبائی معنای آیه این است كه33: 24، ج 1374

آنهـایی  معامله به عدل بـا  دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگیرید، نخواسته است شما را از احسان و 

ه باشد، برای اینکه احسان به چنـین   كه با شما در دین قتال نکردند و از دیارتان اخراج نکردند، نهی كرد

: 19، ج 1374)طباطبـائی،  « دارد كاران را دوسـت مـی   كفّاری خود عدالتی است از شما و خداوند عدالت

هـای مـذهبی و مخالفـان     (. بر این اساس و بنا بر دو آیة مذكور، سیاست كلّی اسالم دربـارة اقلیّـت  400

ها به حقوق اكثریّت تجاوز نکنند و بر ضـدّ   مادامی كه اقلیّت»توان اینگونه استنباط كرد كه  اسالم را می

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     

)سبحانی، « را دوست خود ندانند آنهارا بگیرند و هرگز  آنهاموظّب هستند جلو فعّالیّت مانان باشند، مسل

1370 :527.) 
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 ی دیني در اسالمها اقلیّتـ حقوق اهل ذمّه یا 2

د برخوردارنـ  یدر جامعة اسالمی از حقـوق  ینید یها اهل ذمّه یا اقلیّت ،از دیدگاه اسالمبه طور كلّی 

بر این اساس، در دین مبین اسالم برای اجرایی شـدن   و شود میجاری و ساری  هاآنكه این حقوق برای 

بینی شده است. این قرارداد تنها با سـه   قراردادی با نام قرارداد ذمّه پیش ها اقلیّتآمیز با  زندگی مسالمت

آن  . با انعقاد قرارداد، طـرفین موظّـب بـه اجـرای مفـادّ     شود میگروه یهودی، مسیحی و مجوسی منعقد 

، آنهـا و با منتفی شدن یکـی از   گردد میذمّه و پیمان حمایت منعقد  آنهاوسیلة  ، شرایطی كه بهشوند می

 ، سه چیز است:گردد میحمایت نیز منتفی پیمان 

الب( اهل ذمّه نباید كاری بر خالف پیمان منعقده انجام دهند؛ مثالآ اقدام به جنـگ بـا مسـلمانان و    

 اسالم و توطئه بر ضدّ اسالم نکنند. یاری به مشركان و دشمنان

 اجرایی شود. آنهاب( اهل ذمّه باید متعهّد و ملتزم باشند كه احکام جزایی اسالم دربارة 

ج( اهل ذمّه قبول كنند كه هر سال مبلّغی به عنوان جزیه كـه همـان مالیـات اسـت، بـه حکومـت       

 (.271: 21، ج 1362اسالمی پرداخت نمایند )ر.ک؛ نجفی، 

 ؟باشند میاید دید حقوقی را كه اسالم در قبال اهل ذمّه دارد، چه حقوقی حال ب

 جانبه همه مصونیت( 2ـ1

 یکـ ی»: شـود  ذمّـه قیـد مـی    یهـا  نامـ یجانبه، به دو  ورت در پ بر تأمین مصونیت همه ید مبنتعهّ

ـ  ان ذمّیتجاوز به جان، مال و ناموس متحدّ ةگون مسلمانان از هر یخوددار ، ج 1360ی،)ر.ک؛ محقّس حلّ

 ذمّیان و دفاع از آنها در برابر تجـاوز بیگانگـان   یو عرض ی، مالیو تأمین جانحمایت  ،یگریو د( 135: 1

دورانت مواردی از پیمان پیامبر )ص( با یهودیان مدینه را چنین ذكر ویل (. 137: 1362)ر.ک؛ زنجانی، 

 :كند می

 د نمود.الب( در موقع لزوم مسلمین یهود را نصرت و حمایت خواه

 .شوند میب( یهودیان با مسلمین مدینه یک ملّت محسوب 

 پیمان یهود حمایت به عمل خواهد آمد. ج( از قبایل هم
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د( اگــر كســی بــه یهودیــان تعــدّی نمــود، مســلمین تعاقــب نمــوده، او را قصــاص خواهنــد نمــود  

 (.214: 1380)دورانت،

 يمذهب یآزاد( 2ـ2

و احترام بـه شـریعت آنـان را جـزو ا ـول       یاله ةامبران برگزیدو پی یاسالم، اعتراف به ادیان آسمان

ـ آیـات متعـدّ   مطالب باال ذكر شـد، در  درهمانگونه كه و  است عقاید خود به شمار آورده بـه آن   ید قرآن

با آزادی و امنیّت و بدون تعرّض احدی مراسم  توانند می ها و طبس قرارداد ذمّه اقلیّت سفارش كرده است

(. بـه موجـب ا ـل سـیزدهم قـانون اساسـی:       399: 1366 رگزار نمایند )ر.ک؛ قربـانی، را بمذهبی خود 

كـه در حـدود قـانون در     شـوند  مـی ی دینی شناخته ها اقلیّتایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها »

« كننـد  مـی تعالیم دینی بر طبس آیین خود عمـل  انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیّه و 

 (.181: 1388)هاشمی، 

 یيقضا استقالل( 2ـ3

ی مذهبی متعهّد با قرارداد ذمّـه تتـمین شـده، حـسّ ترافـع      ها اقلیّتدر اسالم با وجود اینکه حقوق 

، منظـور  دینما میضرورت چنین حقّی را ایجاب  کمبه حٌقتایی نیز برای آنان در مواردی كه احقاق حس 

 رد زیر از این حسّ مشروع استفاده كنند:گردیده است و به آنان اجازه داده شده كه در موا

 علیه باشد. الب( ذمّی مدّعی و مسلمان مدّعی

 علیه باشد ب( مسلمان مدّعی و ذمّی مدّعی

 ی مذهبی )ذمّیان( باشند.ها اقلیّتج( طرفین دعوی هر دو از 

وم مختارنـد؛  به مراجع قتایی اسالم مراجعه كنند و در مورد س توانند میدر مورد اوّل و دوم، ذمّیان 

ی اسالمی برای دادخواهی استفاده نمایند، ولی هرگز بـدان مجبـور نخواهنـد    ها دادگاهاز  توانند مییعنی 

محاكم اسالمی نیز مجبور نیستند به درخواست دادخواهی آنان جواب مثبت دهنـد )ر.ک؛   كه شد، چنان

 فرمایـد:  و مـی  شـناخته اسـت   با  راحت تمام، این موضـوع را بـه رسـمیّت    قرآن (.178: 1362زنجانی،

  اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داورى كن، یـا  پ ...:فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَننهُمْ...﴿

 (.42)المائده/ ﴾...)اگر  الح دانستى( آنها را به حال خود واگذار
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 ،زنا كـرده بـود   یحیمس یكه با زن یمرد مسلمان ةحترت در مصر دربار ی)ع(، والی در زمان، امام عل

مسـیحیان را دادنـد تـا     به یحیزن مس یمرد مسلمان و واگذار حدّ یسؤال كردند. حترت دستور اجرا

فیلیـح حتّـی، یکـی از     .(152: 28ق.، ج 1427ی، عامل)ر.ک؛ حرّ  كنند یجارکم خویش را آنان خود حُ

در مسایل حقوقی و همة امور قـانونی، جـز در    ذمّه اهل: »دیگو میدانشمندان غیر مسلمان، در این باب 

 (.411: 1366)قربانی، « بودند، پیرو رؤسای روحانی خود شد میمواردی كه به یک مسلمان مربوط 

 مسکن یآزاد( 2ـ4

پ  از انعقاد قرارداد ذمّه آزادند كه در هر نقطه از سرزمین، جز مناطس ممنوعه، از  ینید یها اقلیّت

، منـزل  احکام آن بیـان شـده اسـت    یفقه یها ... كه در كتاب ساجد مسلمانان وقبیل سرزمین حجاز، م

 (.170: 1362داشته باشند )ر.ک؛ زنجانی، 

 عقیده یآزاد( 2ـ5

م ـا عَلَـى   ﴿؛ بـه عنـوان مثـال:    اهل كتـاب داللـت دارد   ةعقید یبر آزاد میقرآن كراز  یآیات چند

 ﴾...ى جز رسانیدن پیام )الهى( ندارد )و مسؤول اعمال شما نیسـت( ا یامبر وظیفهپ :...الرَّسُولِ إِالَّ النبَالَغُ
پـ  تـذكّر ده كـه تـو فقـط تـذكّر        :لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَـیْطِرٍ *  فَذَکِّرن إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ﴿(؛ 99)المائده/

در این . (21ـ22)الغاشیه/ ﴾!)بر ایمان( مجبور كنىایشان را گر بر آنان نیستى كه  تو سلطه*  اى! دهنده

های تبلیغی است، سخن از اجبار و اكراه به میان نیامده، بلکه به برخورد  دسته از آیات كه سخن از روش

نیکوی دارای جاذبه تکیه شده كه اساساآ با اكراه و اجبار غیر قابل جمع اسـت و شـواهد تـاریخی نشـان     

ا بـر پـذیرش اسـالم مجبـور ننمـوده      دهد كه هی  گاه پیامبر )ص( پیروان اهل كتاب و یا مشركان ر می

های غیر مسلمان از ملحدان، زنادقه و اهل كتاب در زمان قدرت اسـالم و حتـور امامـان     است و مناظره

دهندة عدم اعتقاد آنان به استفاده از زور و اكـراه   السّالم، بیانگر سیره و روش آنان و نشان معصوم، علیهم

از مقام خود  اُسقفیهی  »نجران فرمودند:  های اُسقببه  ای نامه در (صپیامبر)باشد.  در ترویج اسالم می

 (.266: 1ق.، ج1405سعد،  )ابن« شدنخواهد  بر كنار كاهنیاز شأن خود و هی   راهبیو هی  

 ( آزادی بیان2ـ6

سـوره   125است؛ به عنوان نمونه در آیـه   به رسمیّت شناخته شده میقرآن كراز  یاتیدر آاین ا ل 

وَجَادِلنهُم بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ   الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ بِالْحِكْمَةِدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ اُ﴿ست: نحل آمده ا
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با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگـارت   :رَب کَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالنمُهْتَدِینَ

ها به روشى كه نیکوتر است، اسـتدالل و منـاظره كـن! پروردگـارت از هـر كسـى بهتـر        دعوت نما و با آن

 .(125)النّحـل/  ﴾یافتگـان دانـاتر اسـت    چه كسى از راه او گمراه شده اسـت و او بـه هـدایت    كه داند مى

همانگونه كه در آیه آمده، وظیفة تبلیغی پیامبر با حکمت و موعظة حسنه و جدال احسن است، نـه زور  

، معنای آزادی بیان در جدال احسن به طور غیرمسـتقیم نهفتـه اسـت؛    میدان میكه  بار، و نیز چنانو اج

زیرا یکی از ا ول و شروط گفتگوی نیکو، داشتن حسّ آزادی در بیان اعتقاد است. این مسأله نه تنهـا در  

 آمـده،  البالغـه  جنهـ در  رهبران معصوم جامعة اسالمی نیز وجود داشته است. یعمل ةسیر در بلکه قرآن،

. دیـ شما از دفن پیامبرتان فارغ نشده بودیـد كـه اخـتالف كرد   »گفت:  )ع(ی به، امام عل یهودی یشخص

(. 308/ ح البالغـه  نهـج ) «و نه خود ایشـان  میاختالف كرد ،حترت فرمودند: ما در آنچه از او رسیده بود

(. بـا  106: 1378)ر.ک؛ خفـاجی،   ندخود را دار یها و دیگر كتاب انجیلو  توراتنوشتن  اهل كتاب حسّ

كه مسألة آزادی بیان اهـل كتـاب، حقیقتـی انکارناپـذیر      گردد میدقّت بر روایتی كه بیان شد، مشخّص 

 .داشتند نمیاست كه اگر غیر از این بود، ایشان هرگز اجازة اظهار نظر، چه به شکل گفتار و چه نوشتار 

 یگذار قانون حقّ( 2ـ7

معتقدند، احکام آن دیـن بـر آنـان     ینیكه به د یهر گروه»: میخوان می (ع)  ادقاز، امام  یتیدر روا

نجران به مسجد پیـامبر   یاز نصارا یدر  در اسالم، گروه(.189: 4، ج 1390ی،طوس)« شد ثابت خواهد

)ر.ک؛  آنـان را آزاد گذاشـتند   )ص( پیـامبر اكـرم   و واندنـد شـرق نمـاز خ   یآمدند و بـه سـو  ( ص) اكرم

ل، آنان حـس دارنـد طبـس شـریعت خـود رفتـار       به قول شهید اوّ(. 223ـ224 :2ق.، ج  1424هشام،  ابن

اعتراض بـه آنهـا را نـدارد،     از مسلمانان حسّ یدحَشان از دیدگاه اسالم حرام باشد. اَای كنند، گرچه عمل

 شـود  شریعت اسالم با آنان رفتار می یتجاهر كنند كه در این  ورت، به مقتتا مگر آنکه به اعمال حرام

 (.499: 1ق.، ج 1414مکّی،  )ابن

 ياز عدالت اجتماع یبرخوردار( 2ـ8

إِنَّ اللّـهَ  ﴿: دهـد  دستور مـی  و شرط نساء به رعایت عدالت بدون قیدخداود متعال در سورة مباركة 

خداونـد بـه شـما    : انَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوان بِالنعَدْلِیَأنمُرُکُمْ أَن تُؤدُّوان األَمَ

كنید، به عدالت  بدهید و هنگامى كه میان مردم داورى مى آنها ها را به  احبان دهد كه امانت فرمان مى

عـدالت را بـه   » :دیـ فرما مـی شتر چنین ابه مالک ( نیز خطاب عی )، امام عل(58النّساء/ ) ﴾...داورى كنید

http://marifat.nashriyat.ir/node/1195#_37
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. ا ل چهاردهم قـانون  (53/ البالغه نهج« )بگیرو به ستمگر سخت به مظلوم حس بده  ؛اهل ذمّه اجرا كن

و حمایـت   ی، داوریدادخـواه  كه آنـان حـسّ   كند می دینیز بر این موضوع تأك یاسالم یجمهور یاساس

 (.180: 2، ج 1388)ر.ک؛ هاشمی،  دارند ییقتا

 يحقوق مدن( 2ـ9

ی اهل ذمّه در مسایل مربوط به حقوق مدنی خویش، از قبیـل ازدواج، طـالق، ارث و نظـایر    ها اقلیّت

ی هـا  نیـی آدر  ها مقرّرات و قوانین مقررّ در این زمینه آن، ملزم به پیروی از قوانین اسالم نخواهند بود و

و  شـود  میاسالمی به رسمیّت شناخته  ی قتایی و اجرایی جامعةها دستگاهگانه از طرف مسلمانان و  سه

طبس رسوم و مقرّرات آیین مورد اعتقاد خود رفتار نمایند و  توانند میی مزبور هر گروهی ها نییآپیروان 

 (.180: 2، ج 1388هاشمی، و  204: 1362)ر.ک؛ زنجانی،از قوانین متبوعه پیروی كنند 

 در برابر قانون یتساو( 2ـ10

نزد شریح حاضر شـدند. حتـرت فرمودنـد:     یهودی ی، همراه شخصییقتا ییدر ماجرا (عی )علامام 

ـ مالک یعاادّ یهودی، امّا ام دهیبخش یام و نه به كس نه آن را فروخته ؛من است این زره مال . كنـد  مـی  تیّ

. . شریح گفتدهند بینّه خواست. حترت فرمودند: قنبر و حسین هر دو شهادت می)ع( شریح از حترت 

دولـت   یفرزند قبول نیست. هر چند حترت جواب شریح را دادنـد، امّـا در نهایـت قاضـ    شهادت بنده و 

را نسبت بـه زره بـه رسـمیّت شـناخت و چـون       یهودی تیّرا محکوم كرد و مالک ی، حاكم اسالمیاسالم

این وضعیت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: این شخص امیرالمـؤمنین اسـت كـه بـه نـزد       یهودی

لـذا   ،كند یپوش بیش از این نتوانست پرده یهودینیز بر علیه او قتاوت كرد. آن مرد  یآمد و قاض یقاض

شما افتاد و من آن را  یین از شتر خاكستردر جنگ  فّكه  لب به اقرار گشود و گفت: این زره شماست

 (.316: 34، ج 1404ی، مجلس)ر.ک؛  برداشتم

 يو بازرگان یاقتصاد یها تیّالفعّ یآزاد( 2ـ11

بـا   كـه رو، مسلمانان مجاز هستند  نیای است و از اقتصادی تجارت همراه با روابط آزاد آزاد نیتتم

ـ ا. ندیسـت ن، مجـاز  كردهممنوع  اسالم كهی مواردی داشته باشند و تنها در اقتصادروابط  ها گروه نیا  نی

ی عملـ اسـت. روش  ی اسالم كلّ کمحٌ کی بلکهندارد،  ها اقلیّتاختصاص به روابط مسلمانان با  تیّممنوع

و از آنـان   كردنـد  میداد و ستد  نهیمد انیهود. آن حترت با یباشد میروابط  نیا( نمونة بارز ص) امبریپ
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 ریجأی كشاورز كاردر  كهی مشابه داشتند، تا آنجا رفتار( نیز با اهل ذمّه عی )عل. حترت گرفتند میوام 

)ر.ک؛  شـدند  نمـی  لیـ قاو مسـلمانان   انمّیـ ذ نیبـ ی فرقـ  زیـ نی اقتصـاد روابط  ریساو در  شدند می آنها

 (.194: 1362زنجانی،

 ـ جزیه در اسالم3

جامعة اسـالمی   مالیامور  تنظیم برای كههستند  اسالمیاز نظام اقتصاد  بخشی اسالمی های مالیات

و در عصـر   قرآنـی دارنـد   اءمنشـ  كههستند  اسالمی مالیاتسه نوع  جزیهو  زكات ،. خم اند شدهوضع 

، سـوم  مالیـات و  شـود  مـی خـذ  أتنهـا از مسـلمانان    ،نخسـت  مالیـات )ص( معمول بودند. دو ماكررسول 

ای كه نحوة دریافت جزیه از اهـل كتـاب را بیـان     مشهورترین آیهرد. دا كتاباختصاص به اهل ، «جزیه»

وَالَ بِالنیَوْمِ اآلخِـرِ وَالَ   قَاتِلُوان الَّذِینَ الَ یُؤنمِنُونَ بِاللّهِ﴿فرماید: كند،در سورة مباركة توبه است كه می می

 الْجِزْيَةةَ ان یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَ یَدِینُونَ دِینَ النحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوان النکِتَابَ حَتَّى یُعْطُو

و نـه آنچـه را    ،ن دارندبا كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ایما :هُمْ صَاغِرُونَ عَن یَدٍ وَ

پذیرند، پیکار كنید تـا زمـانى كـه بـا      شمرند و نه آیین حس را مى حرام مى ،تحریم كرده او خدا و رسول

 (.29)التّوبه/ ﴾ختوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند

 جزیه معنای لغوی( 3ـ1

 اند. د ذكر كردهمتعدّ یه و معانآن وجو یو برا اند دانسته یعرب یرا لغت «هیجز»ی لغت، ها باكتاكثر 

كه جزیه آن چیزی است كـه   دیگو میو آنگاه از قول جوهری  داند میرا خراج زمین « جزیه»منظور  ابن

را نـوعی مالیـات   « جزیه»راغب ا فهانی (. 147: 14ق.، ج 1414منظور،  )ابن شود میاز اهل ذمّه گرفته 

ازای  كه مـا بـه   اند دهینامو بدین مناسبت آن را جزیه  نندك میداند كه اهل ذمّه آن را پرداخت  سرانه می

مـذكور    ریقان به رغم تعـاب ازمحقّ گرید یبرخ(. 90: 1385)ر.ک؛ راغب ا فهانی،حف  جان ایشان است 

چـون  هم یشناسـ  . لغـت (596: 1384)ر.ک؛ خزائلـی،   داننـد  یتمیگز اءو از منش یفارس ای واژهرا  هیجز

باشـد   مـی « گزیت»ب معرّ جزیه كه دارد میاظهار   ریحاآو است  كرده أییدتمطلب را  این زین یخوارزم

جزیه مالیاتی است كه از اهل ذمّـه،  »همچنین در جایی دیگر آمده است:  .(61: 1347)ر.ک؛ خوارزمی، 

شـوند   شود و در مقابل، از حمایت قانون برخوردار می با در نظر گرفتن توانا و ناتوان بودن آنها، گرفته می

كنند و آن مثل زكات، خراج، مالیات و غیره است  مانند یک فرد مسلم در پناه اسالم آزادانه زندگی می و

 (.37: 2، ج 1371)قرشی،« شود كه از مسلمانان گرفته می
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 جزیه معنای فقهي و اصطالحي( 3ـ2

كه دولـت   جزیه یک نوع مالیات است عادالنه كه از اهل كتاب در برابر مسئولیّتی در ا طالح فقهی،

)ر.ک؛  گـردد  مـی ، دریافـت  ردیـ گ مـی اسالمی به منظور تأمین امنیّت جانی، مـالی و عِرضـی بـر عهـده     

: گویـد  مـی و  اسـت  دانسـته  «جـزا » ریشةرا از  جزیه السّلطانیه احکامدر  ابویعلی.(639: 1370سبحانی،

 آنهـا مسـلمانان بـه    كـه  اسـت  جزای امانی یاو  آنهاست كفر جزای یا پردازند، میاهل ذمّه  كه ای جزیه»

منـدی از   . بنابراین، جزیه مالیاتی است كـه اهـل كتـاب در برابـر بهـره     (153ق.: 1406)الفراء، « اند داده

: 1366)ر.ک؛ قربـانی،   پردازنـد  مـی امنیّت و آزادی و انجام ندادن خدمت سربازی، به حکومـت اسـالمی   

 (.477ـ478

 ( کمّیّت و کیفیّت دریافت جزیه3ـ3

ت و ضـعب  ، به اختالف اهـل ذمّـه از جهـت قـوّ    ة جزیهاندازنقل از شیج طوسی گوید كه  زنجانی به

(. ایشـان  108: 1362)ر.ک؛ زنجـانی،   شود توانایی اهل ذمّه در نظر گرفته می مالی، تفاوت دارد و در آن

م و از دِرهـ  24 دِرهـم، از متوسّـطین   48الذمّه  اهلاز اغنیاء  )ع(علی حترت : »ندیگو میدر جایی دیگر 

از ایـن رو، تعیـین مقـدار جزیـه بـا امـام،        (.38ق.: 1412)شـیج طوسـی،  « گرفـت  مـی دِرهم 12 فقیران

( و ایشـان بـین قـرار دادن جزیـه بـه طـور       335: 2ق.، ج 1415السّالم، است )ر.ک؛ فیض كاشانی،  علیه

مخیّر اسـت و   ها نیزمبر  هم سرانه و هم تر یقو، یا بنا بر قول شانیها نیزم( و یا بر آنهاسرانه )به تعداد 

 شود می؛ زیرا آن مقدار حمل شود نمیمقدار جزیه به مقداری كه حترت علی )ع( تعیین فرموده، معیّن 

بـر   (.38: 5، ج 1384اسـت )ر.ک؛ شـهید ثـانی،     كـرده  مـی مصلحت چنان اقتتا بر اینکه در آن زمان، 

را تعیین كننـد، بـه وضـع اهـل ذمّـه       در گذشته پیش از آنکه میزان جزیه ات دولتیاساس، مقامهمین 

 (.108: 1362تا میزان جزیه كامالآ عادالنه تعیین گردد )ر.ک؛ زنجانی،  كردند میرسیدگی 

 ینیّبر آنان مقدار مع ای؟ آستیكتاب چ بر اهل هیجز عرض كردم: حدِّ (ع)  به امام  ادق»: دیگو زراره می

ذَلِکَ إتلَى الْإتمَامت یَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إتنْسَانٍ مِـنْهُمْ مَـا   وَ » مود:كرد؟ فر عدول گریاز آن به مقدار د دیاست كه نبا

تُؤْخَـذُ مِـنْهُمْ    فَالْجِزْيَةةُِشَاءَ عَلَى قَدْرت مَالِهِ مَا یُطِیسُ إتنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ )مِنْ أَنْ( یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوا 

عَـنْ یَـدٍ وَ هُـمْ     الْجِزْيَةةَِحَتَّـى یُعْطُـوا     ونَ لَهُ أَنْ )یَأْخُذَهُمْ بتهِ( حَتَّى یُسْلِمُوا فَإتنَّ اللَّهَ قَالَعَلَى قَدْرت مَا یُطِیقُ

لَمَ لِـذَلِکَ  وَ كَیْبَ یَکُونُ  َاغِراآ وَ هُوَ لَا یَکْتَرتثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا یَجتدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْـهُ فَیَـأْ   -  اغِرُونَ

و تـوانش. آنـان    ، به اندازه مـال ردیگ ، امام است، از هر نفر آنان، آنچه را بخواهد میاریدر اخت نیا: فَیُسْلِم
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دهند. پ  به هـر مقـدار كـه تـوان      می  هیكشته شدن خود فد ای ینجات از بردگ یهستند كه برا یقوم

گـرفتن را ادامـه    هیـ ، جزاورندیكه آنان اسالم ب یانتا زم تواند شود. امام می گرفته می هیداشته باشند، جز

را به دست خود بپردازند و چگونه  هیجز یكه با ختوع و خوار یتا زمان خداوند فرموده است: رایز ؛بدهد

  یهـ  و نداشته باشد ،شود از آنچه كه از او گرفته می یو ناراحت ینگران  یاگر ه .خواهد داشت او ختوع

و  64ــ 65: 6ق.، ج 1427)حـرّ عـاملی،   « اوردیـ نکند تا متألّم شـود و اسـالم ب  خود احساس  یبرا یذلّت

 .(757: 2ق.، ج 1416بحرانی، 

 ؟شود مي( جزیه از چه کساني ساقط 3ـ4

ـ زنـان كـه   2ـ اطفال و افراد نابالغ كه تابع پدران خود هستند. 1: شود میجزیه از برخی افراد ساقط 

ــ  6ــ دیوانگـان.   5ی نـاتوان.  ها اقلیّتـ سالخوردگان و 4فقرا.  ـ مستمندان و3تابع همسر خود هستند. 

: 1362و زنجـانی،   449: 2، ج 1386كشیشان، روحـانیون و دیرنشـینان. )ر.ک؛ موسـوی خمینـی )ره(،    

122.) 

كـه ایـن نظـام،     شود به روشنی استفاده می باب جزیهروایات و سخنان و تعبیرهای فقیهان در  یا ز پارها

از جمله حفص  ؛شود ، اجرا میكنند حکومت اسالمی زندگی می ةدینی كه در حوز یها یّتاقل بارةتنها در

وَ رُفِعَتْ عَـنْهُنَّ فَقَـالَ    الْجِزْيَةُكَیْبَ سَقَطَتِ »: پرسد بن غیاث از امام  ادق)ع( در مورد زنان اهل ذمّه می

لْدَانت فِی دَارت الْحَرْبت إتلَّا أَنْ تُقَاتِلَ وَ إتنْ قَاتَلَتْ أَیْتاآ فَأَمْسِـکْ  لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )ص( نَهَى عَنْ قَتْلت النِّسَاءِ وَ الْوت

سْـلَامت أَوْلَـى وَ لَـوت    عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَبْ خَلَلآا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهتنَّ فِی دَارت الْحَرْبت كَانَ ذَلِکَ فِی دَارت الْإت

 چگونـه واجـب بـودن   عَنْهَـا:   الْجِزْيَةةُِلَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ  الْجِزْيَةَؤَدِّیَ امْتَنَعَتْ أَنْ تُ

)ص( از كشـتن زنـان و كودكـان در     : رسـول خـدا  دیفرما می )ع( از آنان برداشته شده است؟ امام جزیه

تا جایی  یدبا ند. در این  ورت نیز كنیز در جنگ شركت اقتدار كافران، بازداشت، مگر اینکه آنان ن ةحوز

اقتدار آنان بازداشته شده باشـد،   ةكه امکان دارد، از كشتن آنان خودداری كرد و اگر كشتن آنان در حوز

 جزیه اقتدار اسالم بازداشته شده است. اگر زنان و كودكان از پرداخت ةسزاوارتر این كار در حوز ةبه گون

بابویـة   )ابـن « از آنان برداشـته شـده اسـت    جزیه ،دلیل به همین .شتآنان را كُ شود نمی خوداری ورزند،

 .(511: 1ق.، ج 1425قمی، 
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 جزیه تشریع( اهداف 3ـ5

آنها را به ترتیب  ةهم توان دارند كه می متفاوت یسخنان جزیه تشریع اهداف بابران در فقها و مفسّ

 زیر خال ه كرد:

هدف جلوگیری از به بردگی گرفته شدن آنـان   اون و اموال كافران و ب، به منظور حف  خالب( جزیه

 .(137: 1362)ر.ک؛ زنجانی، واجب گردیده است

م.، 1981)ر.ک؛ نجفـی،   ر گردیده اسـت سالم بر آنان مقرّدر برابر اقامت اهل ذمّه در داراإل ب( جزیه

 (.227: 21ج 

آنان و حمایـت از   ةسن اداردر حف  ذمّه و حُبه منظور اینکه  ،شود از اهل ذمّه دریافت می ج( جزیه

و نیز این مالیـات در عـوض شـركت نکـردن     ( 322: 1374)ر.ک؛ طباطبائی،  حقوق ایشان مصرف گردد

 (.477ـ478: 1366)ر.ک؛ قربانی،  آنان در امور نظامی و وارد نشدن در ارتش اسالمی است

 ( شبهات جزیه3ـ6

هـی  گونـه   كه برای آنها  اند گفتهی سخنان جزیه تشریع افاهددر مورد  برخی از دانشمندان اسالمی

بعتی از همین سـخنان دسـتاویز گروهـی از     متأسّفانهو  شود ت یافت نمیشاهد و دلیلی در كتاب و سنّ

و آنان را در حمله به اسالم و حاكمیّت مسـلمانان تشـویس كـرده     است ورز واقع شده شناسان كینه شرق

و آنگاه دالیل مردود بودن  شود میوجیزه، ابتدا به طرح این سخنان پرداخته اساس، در این  نیا بر است.

 :شود میبیان  آنهاهر كدام از 

 است ، کیفر کردن اهل ذمّهجزیه هدف از تشریع( 3ـ6ـ1

دشمنی و كفـر آنـان    دلیلبه  و این اند دانستهی هدف از تشریع جزیه را كیفر نمودن اهل ذمّه ا هعدّ

 (.153ق.: 1406)ر.ک؛ الفرّاء،  دین خاتم استنسبت به پیامبر و 

ت بـر آن یافـت نمـی    هی  گونه شاهدی از كتاب و سـنّ اوّالآ باید گفت:  اساس بودن این سخن بیدر 

 به چند دلیل مردود است:و ثانیاآ  شود
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همانگونه كه در پاسج به این شبهات، ابتدا باید به چگونگی دریافت جزیه و مقدار آن پرداخت.  الف(

ت و ضـعب مـالی   به اختالف اهل ذمّه از جهت قـوّ  ة جزیهانداز، گفته و ثابت شده بحث كمّیّت جزیهر د

 (.109: 1362)ر.ک؛ زنجانی،  شود تفاوت دارد و در آن توانایی اهل ذمّه در نظر گرفته می

 و ممکن است گردد میتعیین مقدار جزیه بر اساس توافس و تراضی طرفین در متن قرارداد قید ب( 

 این توافس تا حدّاقل امکانات مالی متّحدین )ذمّیان(كاهش یابد )همان(.

ای كه بر مسلمانان واجب است، بسیار نـاچیز اسـت؛    هنسبت به زكات و دیگر حقوق شرعیّ جزیه ج(

، بـه هـی  نحـو، مسـئول در     دهنـد  مـی خـراج و جزیـه    به عنوانآنان جز آنچه كه بر رضایت خاطر  زیرا

 (.477ـ478: 1366نخواهند بود )ر.ک؛ قربانی،  پرداخت چیزی مجبور

حـال   ،ب به شركت در امر دفاع و همکـاری در امـور نظـامی نیسـتند    اهل ذمّه مکلّ ،افزون بر این د(

 .)همان( بر مسلمانان واجب است نهایا ةآنکه هم

ا پاسخی روشـن و جـامع در همـین راسـت     تواند میاز سورة مباركة بقره نیز  256همچنین آیة  ـ(ه

الَ إِکنرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَی نَ الرُّشندُ مِنَ النغَيِّ فَمَنن یَکنفُـرن بِالطَّـاغُوتِ وَیُـؤنمِن بِاللّـهِ فَقَـدِ      ﴿باشد: 

)زیـرا( راه   ؛در قبول دین اكراهـى نیسـت  : النوُثنقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ بِالْعُرْوَةِاسْتَمْسَکَ 

ـ  درست  ت و شـیطان، و هـر موجـود    از راه انحراف روشن شده است. بنابراین، كسى كه به طـاغوت =  بُ

ى چنگ زده اسـت كـه گسسـتن بـراى آن     استوار ة[ كافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیرسركش

 .﴾نیست و خداوند شنوا و داناست

م خـود را مجبـور كـرده بـود تـا      نزول آیة كریمه دربارة مردی از انصار است كه غال نأش  كهاز آنجا 

كه پیـامبر )ص( مسـلمانان را از مجبـور     شود می(، معلوم 631: 2، ج 1372اسالم آورد )ر.ک؛ طبرسی، 

. این آیه مربوط به اهـل كتـاب اسـت؛ یعنـی اهـل      داشت می ساختن خویشان برای مؤمن شدن بر حذر

(. 259: 1384بپردازند )ر.ک؛ خزائلـی،   جزیه توانند می، بلکه شوند نمیكتاب برای مسلمان شدن مجبور 

این به معنای مخیّر بودن اهل كتاب بین دو امر اسالم آوردن و پرداخت جزیـه اسـت و چـون جزیـه در     

و مالک ا لی برای تحقّس عقد و قرارداد، تراضی یعنی رضـایت   رود میاسالم یکی از انواع عقود به شمار 

شود و بایـد رابطـة ایجـاب و     وسیلة ایجاب و قبول اظهار می همتعاملین و توافس ارادة دو طرف است كه ب

. بنابراین، اگر قراردادی بر اثـر مسـتی یـا    ابدی نمیقبول منقطع نگردد، مسلّماآ تا قصد نباشد، رضا تحقّس 

ی ا معاملـه هزل و شوخی انجام شود، چنین قراردادی  حیح نیست و اگر به تهدید و اكراه كسـی را بـه   
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 تـوان  مـی از مجموع آنچه كه ذكر شد، بـدین نتیجـه   ستد او درست نیست )ر.ک؛ همان(.  وادارند، داد و

؛ زیرا اگر اینگونه بود، هرگز بـه توانـایی مـالی اهـل     سازگاری ندارد جزیه كه این امر با كیفر بودن رسید

ایـن  وجّه بـه  با تتا اهل ذمّه متنبّه شوند.  داد میو ا ل تراضی جای خود را به جبر  شد نمیذمّه توجّهی 

 از باب كیفر و شکنجه دادن آنان نیست. جزیه كه دریافت ماند ی باقی نمینکات، شکّ

 .غرض از آن، اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است( 3ـ6ـ2

 تا بدین وسیله از كفر به اسالم روی آورنـد  اند ی دیگر هدف از جزیه را خوار كردن كافران دانستها دسته

(. مبنای استدالل قایالن به این نظریّه آن 27: 16ق.، ج1420و فخر رازی، 35ق.: 1415)ر.ک؛ الجوزی، 

است كه اسالم برای اهل ذمّه ارزشی قایل نشده، آنان را حقیر نموده، لذا فطرتاآ انسـان عاقـل و فهـیم از    

 دهـد  مـی ح ذلّت و حقارت نفرت دارد و در كنار این حقارت، اگر با اسالم و حقیقت آن آشنا گردد، ترجی

دور بـه  دوم است كه به مراتب از واقع و حقیقت اسالم ، نظریّة نخست نظریّةتر از  ستسُ كه اسالم آورد.

اسالمی كـه   در مورد پذیرش انسان آگاه به مقا د واالی اسالم قرار گیرد. تواند است و به هیج وجه نمی

به منظور اهانـت   جزیه پذیرفت كه وانت تربیت نوع بشر است، چگونه می هدف احکام و تعالیم نورانی آن

، كننـد  مـی زنـدگی  حکومـت اسـالمی    ةخورده كه در پناه و سای شمار شکست اندک ةو خوار ساختن عدّ

یَننهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوکُمْ فِـي الـدِّینِ وَلَـمْ        الَ﴿: دیـ فرما می هم قرآن. شود گرفته می

خدا شـما را از نیکـى   : کُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقنسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ النمُقنسِطِینَیُخنرِجُوکُم مِّن دِیَارِ

كردن و رعایت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانـه و دیارتـان بیـرون    

 ةابر ایـن آیـ  نـ . ب(8)الممتحنـه/   ﴾ردپیشـگان را دوسـت دا   چرا كه خداوند عدالت ،كند نهى نمى ،نراندند

 .سـازند  روش نیکی و قسط را پیشه مـی  ،میهنان ذمّی خود كریمه، مسلمانان در زندگی و معاشرت با هم

 د: نپیامبر گرامی اسالم)ص( فرمو جمله اینکه از؛ باال، روایات فراوانی بر این نکته داللت دارد ةعالوه بر آی

پیمانی سـتم كنـد یـا     كسی كه به كافر هم: ةِامَیَالقِ ومَیَ هُیجُجتا حَنَأَفَ هِتِاقَطَ وقَفَ هُفَلَّو كَأَ داآاهِعَمُ مَلَن ظَمَ»

(. 528: 1370)سـبحانی، « بیش از توان بر او تکلیب كند، من روز قیامت علیه او احتجـاج خـواهم كـرد   

آوری خـراج   جمـع  برای ثقیب را ة، علی)ع( مردی از قبیلكافیسالم كلینی در اإلةثقبر نقل  انب همچنین

إتیَّاکَ أَنْ تَتْـرتبَ مُسْـلِماآ أَوْ یَهُودِیّـاآ أَوْ    » ت فرمود:موریّأم به بانقیا فرستاد و به او در هنگام رفتن به محلّ

گـرفتن   بـرای مبـادا  مُ الْعَفْوَ: عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإتنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُ دَابَّةَنَصْرَانِیّاآ فِی دِرْهَمت خَرَاجٍ أَوْ تَبتیعَ 

تک بزنی یا برای این منظور، حیوانی از آنـان  یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودی یا مسیحی را كُ

(. 540: 3، ج 1387)كلینـی، « موریم فـزون بـر نیازهـای آنـان را دریافـت داریـم      أرا بفروشی. همانا ما م
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 لِلََّعِیَّةةِِوَ اخْفِـضْ  »: دیـ فرما زاران خـود چنـین مـی   به یکی از كارگ ای در نامه علی)ع(همچنین حترت 

حَتَّـى   التَّحِیَّةِوَ  الْإِشَارَةِوَ  النَّظََْةِوَ  اللَّحْظَةِآست بَیْنَهُمْ فِی  وَجَنَاحَکَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ 

فروتنی بگستران و رویـت   رتبرای رعایا بال و پَ: مِنْ عَدْلِکَ التُّعَفَاءُسَ لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَ

چشـم و خیـره نگـاه     ةرا بگشا و پهلویت را نرم دار =مهربان و خوشرفتار باش[ و در نگریسـتن بـه گوشـ   

كردن و اشاره كردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار كن تا بزرگان در ستم كردن تو طمع نبندند 

خطاب به مالک اشتر  همچنین آن حترت در. (46/البالغه نهج« )زیردستان از دادگری تو ناامید نشوند و

وَ لَا غِنَى بتبَعْتِهَا عَنْ بَعْـضٍ فَمِنْهَـا جُنُـودُ     بتبَعْضٍطَبَقَاتٌ لَا یَصْلُحُ بَعْتُهَا إتلَّا  الََّعِیَّةَوَ اعْلَمْ أَنَّ »: دیفرما می

وَ  الْجِزْيَةةِِعُمَّالُ الْإتنْصَافِ وَ الرِّفْست وَ مِنْهَا أَهْـلُ   مِنْهَاالْعَدْلت وَ  قُضَاةُوَ مِنْهَا  الْخَاصَّةِوَ  الْعَامَّةِكُتَّابُ  مِنْهَااللَّهِ وَ 

هـا بـه راه درسـت و     . ایـن دسـته  ندشـو  و بدان كه مردم از چند دسته تشکیل می :الذِّمَّةِمِنْ أَهْلت  الْخَرَاجت

عبارتند از: سپاهیان خداوند، نویسـندگان عمـومی و    نهایهند رفت، مگر با همکاری یکدیگر. ا الح نخوا

« مدارا هسـتند و اهـل جزیـه و خـراج از اهـل ذمّـه       تات عدل، كارگزارانی كه دارای رفس وخصو ی، قُ

بیان ال  احب تفسیر اطیبی از مفسّران، از جمله سیّد محمّدحسین طیب، بعت نکهیا(. لذا 53)همان/ ن
ــران  ــیر الق ــی تفس ــب،  ف ــان از ) 207: 6، ج 1378)ر.ک؛ طی ــة مترجم ــین در ترجم ــیر (، همچن تفس

، نـه از  انـد  كـرده معنـی   كتـاب و خواری اهـل   ریتحق(، آن را به عنوان 533: 2، ج 1377، الجامع جوامع

 كـه هایی وردسـت  ریسااسالم سازگار است و نه با  ماتیتعلشود، نه با روح  میاستفاده  كلمهی لغومفهوم 

در لغت از مـادّة  «  اغر»، چون كلمة كند می سیتطب، دهیرسی به ما مذهبی ها اقلیّتدربارة طرز رفتار با 

یـة فـوق آن   آی شـود و منظـور از آن در   راضـ ی كوچکبه  كهی است كسی معنبه  (بر وزن پسر) « غر»

، گـر ید ریـ تعببوده باشد و بـه   قرآناسالم و  نییآبه عنوان ختوع در برابر  دیبا هیجزپرداختن  كهاست 

 حـاكم  تیّاكثرسالم و محترم در برابر  اقلیّت کی تیّموقعو قبول  زیآم مسالمتی ستیهمزی برای ا نشانه

یة فوق، گرچـه در  آدر  نکهیا گریدة قابل توجّه نکت .(355: 7، ج 1374بوده باشد )ر.ک؛ مکارم شیرازی، 

شـرایط   ریسای به اجمالاشارة  کی «هُمْ  اغِرُونَ» به ریعبتی ولمطرح شده،  هیجزشرایط ذمّه تنها  انیم

بـر ضـدّ    غیـ تبلی دسـت بـه   اسـالم  طیمحـ المثـل در   یف آنها كهشود  میاز آن استفاده  رایزذمّه است؛ 

؛ نـد یننما جـاد یاو سـدّی   مانع شانای  شرفتیپو در راه  نکنندی همکار آنهانزنند، با دشمنان  ها نامسلم

)ر.ک؛ همان(. لذا از جمله شـرایط قـرارداد    ستینی سازگار همکارو  میتسلوح ختوع، امور با ر نیا رایز

در آیه، بر خـالف نظـر   «  اغرون»ذمّه، پرداخت جزیه و التزام به احکام مسلمانان است و منظور از واژة 

، همـین شـرط بـه معنـی التـزام بـه احکـام        داننـد  مـی بعتی كه آن را خوار و خفیب شمردن اهل ذمّه 

: اند گفته(. نیز 24788: 1374)ر.ک؛ نجفی،  باشد میاز سوی متعهّد  آنهامانان و نیز التزام به اجرای مسل
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ی و جبهـه نگـرفتن در مقابـل آن اسـت. امّـا      اسالم حکومت، ختوع و اطاعت از «وَ هُمْ  اغِرُونَ»مراد از

او بزننـد،   رگوشیز هیجزدن وقت دا ا، نشسته باشد و یرندهیگو  ستادهیادهنده،  هیجزآنچه نقل شده كه 

 (.222: 4، ج 1377ی است )ر.ک؛ قرشی،اسالممخالب ادب 

 گیری نتیجه

و روایـات   قـرآن هـای مـذهبی در جامعـة اسـالمی از منظـر       از مجموع آنچه در باب حقـوق اقلیّـت  

 ی زیر حا ل گردید:ها افتهیالسّالم، مطرح گردید،  معصومین، علیهم

 آنهـا د كه ایـن حقـوق بـرای    برخوردارن یدر جامعة اسالمی از حقوق ینید یها اهل ذمّه یا اقلیّتـ 1

 .شود میجاری و ساری 

 نیست، بلکه التزام به احکام اسالمی است. ، كیفر آنهاجزیه برای اهل ذمّه هدف از تشریعـ 2

از  29در آیـة   « ـاغرون »منظور از كلمة  اهل ذمّه نیست ون كردبه منظور اهانت و خوار  ـ جزیه3

 ی خاضع باشند.اسالمدر برابر نظام  دیبای مذهبی ها اقلیّتاین است كه  ة مباركة توبهسور

ها به حقوق اكثریّت تجاوز نکنند و بر ضدّ اسالم و مسلمانان توطئه نکننـد، در   تا زمانی كه اقلیّتـ 4

ند، ولی اگر بر ضـدّ  كشور اسالمی كامالآ آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار كن

اَند جلـوی فعّالیّـت آنهـا را     اسالم و مسلمانان با كشورهای دیگر زد و بند داشته باشند، مسلمانان موظّب

 .بگیرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم.
 : دار  ادر.روتیب. 1. ج یالکبرالطبقات (. ق.1405ابن سعد، محمّد. )

 . تهران: دار الکُتُب اإلسالمی.1. ج علل الشّرایعق.(.  1425ی، علی بن حسین. )بابویة قم ابن

 . بیروت: دار  ادر.14. ج العرب لسانق.(. 1414منظور، محمّد بن مکرم. ) ابن

 . بیروت: دار الفکر.2. ج ةيّبوالنّالسيرة ق.(. 1424هشام، أبومحمّد عبدالملک. ) ابن

نیا. چـاپ   . ترجمة مصطفی رحیمیمفردات األلفاظ القرآن(. 1385راغب ا فهانی، حسین بن محمّد. )

 دوم. تهران: سبحان.
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 . تهران: بنیاد بعثت.2. ج البرهان في تفسیر القرآنق.(. 1416بحرانی، سیّدهاشم. ) 

 . بیروت: دار الکتب العلمیّه.احکام اهل ذمّهق.(.  1415قیّم. ) الجوزی، ابن

. چـاپ  6. ج إلي تحصیل مسـائل الشّـریعه   عهیالشّوسائل (. ق.1427ی، محمّد بن حسن. )عاملحرّ 

 .األعلمی للمطبوعات مؤسّسةاوّل. بیروت: 

 . چاپ اوّل. تهران: بدرقة جاویدان.احکام القرآن(. 1384خزائلی، محمّد. )

ی مهـد . ترجمـة  ياسـالم  حکومـت «. یاسـالم  حکومتدر  ها اقلیّتحقوق (. »1378ی. )شذی، خفاج

 .13ل چهارم. ش قمی. سا انینیحس

. چاپ دوم. تهران: مؤسّسة تنظـیم و نشـر آثـار    تحریر الوسیله(. 1386اهلل. ) موسوی خمینی )ره(، روح

 امام خمینی )ره(.

: تهـران خـدیوجم.   حسـین  ةترجمـ  .العلـوم  مفـاتیح (. 1347. )بـن احمـد   دابوعبداهلل محمّخوارزمی، 

 .فرهنگ بنیادانتشارات 

 . ترجمة ابوالقاسم پاینده. تهران: اقبال.تاریخ تمدّن. (1380دورانت، ویلیام جیمز. )

 . ترجمة داود الهامی. قم: توحید.مباني حکومت اسالمي(. 1370سبحانی،جعفر. )

 . تعلیس و شرح  بحی  الح. قم: دارالهجره.البالغه نهجق.(.  1422شریب الرّضی، محمّد بن حسین. )

ی شیروانی و محمّد مسـعود عبّاسـی. چـاپ دوم. قـم:     . ترجمة عل5. ج شرح لمعه(. 1384شهید ثانی. )

 دارالعلم.

. ترجمة محمّدباقر موسـوی همـدانی. ج   المیزان في تفسیر القرآن(. 1374طباطبائی، محمّدحسین. )

 . قم: دفتر انتشارات جامعة مدرّسین قم.19و 9

 خسرو. . تهران: نا ر2. ج مجمع البیان في تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، فتل بن حسن. )

 .اإلسالمی بتُالکُ دار. تهران: 4. ج اإلستبصار(. 1390ی، محمّد بن حسن. )طوس

. تصـحیح و تحقیـس محمّـدتقی    المبسوط فـي فقـه اإلمامیّـه   ق.(.  1412طوسی، محمّد بن حسن. )

 كشفی. بیروت: دار الکتاب اإلسالمی.

 تهران: انتشارات اسالم. .6. ج أطیب البیان في تفسیر القرآن(. 1378طیب، سیّد عبدالحسین. )

 . چاپ دوم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.ها اقلیّتحقوق (. 1362عمید زنجانی، عبّاسعلی. )

 . بیروت: دار احیاء التّراث العربی.16. ج مفاتیح الغیبق.(. 1420فخر رازی، أبوعبدهلل محمّد بن عمر. )

 اإلسالمی.عالم األ . قم: مکتبلسّلطانیّها األحکام(. ق. 1406حسین. )دبن محمّ فرّاء، ابویعلی
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 . تهران: انتشارات الصّدر.تفسیر الصّافيق.(. 1415فیض كاشانی، محسن. )

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.اسالم و حقوق بشر(. 1366العابدین. ) قربانی، زین

 سالمی.. چاپ ششم. تهران: دار الکُتُب اإل2. ج قاموس قرآن(. 1371اكبر. ) قرشی، علی

 . تهران: بنیاد بعثت.4. ج تفسیر احسن الحدیث (.1377ــــــــــــــــ . )

. ترجمه و شرح سیّد هاشم رسولی. تهران: دفتر نشـر  اصول کافيق.(. 1387كلینی، محمّد بن یعقوب. )

 البیت. فرهنگ اهل

ی هـا  هشپـژو . مشـهد: بنیـاد   2. ج ترجمة تفسیر جوامع الجـامع (. 1377طبرسی، فتل بن حسن. )

 اسالمی آستان قدس رضوی.

 الوفاء. مؤسّسة. بیروت: 34. ج بحار األنوارق.(.  1404مجلسی، محمّدباقر. )

 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.شرایع اإلسالم(. 1360محقّس حلّی، ابوالقاسم. )

 ت اسالمی.. قم: دفتر انتشاراخدمات متقابل اسالم و ایران(. 1362مطهّری، مرتتی. )

 . تهران: كویر.تاریخ عمومي حدیث(. 1388معارف، مجید. )

 . تهران: دار الکُتُب اإلسالمیّه.24. ج تفسیر نمونه(. 1374مکارم شیرازی، نا ر. )

. تصـحیح و تعلیـس عبّـاس قوچـانی. تهـران: دار الکُتُـب       جواهر الکـالم (. 1374نجفی، محمّدحسـن. ) 

 اإلسالمیّه.

. چـاپ نهـم. تهـران:    2. ج حقوق اساسي جمهوری اسـالمي ایـران  (. 1388) هاشمی، سیّد محمّد. 

 میزان.


