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Abstract
Regarding the interactions with religious minorities,
one of the criticisms of the Islamic jurisprudence
that sometimes comes out by some non-Muslims
researchers, especially western ones, is that fiqh has
been looked down on them and considered them to be
devoid of human dignity, so fiqh function toward Ahl
al-Dhimma (people under protection) is humiliating. In
support of their claims, they referred to jizya (tributary
tax) issue. They claim that based on the analysis and
evaluations of Islamic jurists, both Islamic legislation
and the way that fiqh addressed the jizya was for
1.Ahmadpour. A (2021); “ Reviewing the Opinions of Humiliating People
under Protection by Tributary Tax “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No:
21 ; Page: ?? -?? Doi: 10.22034/jrj.2019.53514.1641

humiliating the Ahl al-Dhimma. Some have said that
jizya is the same as blackmail which were taken from
defeated nations by the conquerors as coercion and
character assassination. This action is also degrading
and humiliating. Some others have considered the
humiliating of Ahl al-Dhimma in order to attract them
to Islam. This saying has led to other criticism. Having
answered to these doubts, this study sought to indicate
the rational and logical image of jizya and explain this
fact that payment of jizya is just for the services and
supports that the Islamic government provides for the
Ahl al-Dhimma without any criticism.
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سالششم،شمارهپیاپی،21زمستان 1399
نقد و بررسی آرا و دیدگاهها درباره تحقیر اهلذمه در جزیه

1

اکبر احمدپور

2

چكيده
یکی از انتقاداتی که کموبیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان ،بهویژه
غربیان بر فقه اسالمی در زمینۀ تعامالت آن با ّ
اقلیتهای دینی صورت گرفته،
این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیتهای دینی را
فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاینرو کارنامۀ فقه ،در حوزۀ ذمیان
تحقیرگراست .آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر
تحلیل و ارزیابیشان از آرای برخی فقها ،مدعیاند هم اصل تشریع و هم شیوۀ
پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه بهمنظور تحقیر ذمیان بوده است .برخی گفتهاند
جزیه ،همان باجی است که فاتحان از ملتهای شکستخورده ،آنهم بهعنوان
زورگیری و تخریب شخصیت آنان میگرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد.
شماری هم تحقیر ذمیان را بهمنظور جذب آنان به اسالم دانستهاند که این امر نیز
خردهگیریهای دیگری را بهدنبال داشته است .این مقاله میکوشد ضمن پاسخ
به این شبهات ،تصویری عقالنی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را
تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایتهای نظام اسالمی
از ذمیان صورت میگیرد ،بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان
سازد.
ّ
کلیدواژهها :جزیه ،اهلکتاب ،اهلذمه ،کافران ،اقلیتهای دینی.
 .1تاریخ دریافت1397/11/15 :؛ تاریخ پذیرش1398/06/27 :
 .2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،رایانامه:
a-ahmadpour@um.ac.ir
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مقدمه
یکی از ایرادهایی که کموبیش از سوی غیرمسلمانان ،بهویژه پژوهشگران
غربی بر فقه اسالمی در زمینه تعامالت آن با ّ
اقلیتهای دینی ،وارد شده ،این
است که فقه نگاهی تحقیرآمیز به اقلیتها داشته و فقیهان برابر برداشتی که
از برخی آموزههای دینی نمودهاند ،آنان را شایسته تحقیر و خوارسازی و فاقد
هرگونه بهرهمندی از حرمت و کرامت انسانی به شمار آوردهاند .آنان در تأیید
مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و گفتهاند :فقیهان در تبیین این موضوع
و ارزیابیهایی که از آن به عمل آوردهاند بهوضوح نگرش منفی اسالم و نگاه
خوارسازانه و تحقیرآمیز آن را در حق ذمیان بازتاب داده و نظام جزیهگیری را
ّ
نمادی از استخفاف و حقیرسازی اهلکتاب تلقی نمودهاند.
ازآنجاکه جزیه یکی از جنجالیترین و ُپرمناقشهترین مباحث در این باب
ّ
تلقی شده و همواره دستاویز پژوهشگران غربی قرار داشته است؛ لذا شایسته است
شماری از شبهات مرتبط دستهبندی و در محورهای ذیل جهت بررسی و ارزیابی
سامان یابد.
 .1فقیهان اسالمی با استفاده از آیه  29سوره توبه که در موضوع جزیه آمده
است ،اصل تشریع جزیه و هدف نهایی آن را بهمنظور اذالل ذمیان و تحقیر آنان
دانستهاند ،آنهم بهجهت اصرار آنان بر کفر خویش و مقاومت در برابر پذیرش
ّ
اسالم (سرخسی1421 ،ق63/10 ،؛ حلی1414 ،ق314/9 ،؛ کرکی1408 ،ق،
363/3؛ فخررازی1415 ،ق32/8 ،؛ خطیبشربینی1374 ،ق249/4 ،؛ ابن ّ
قیم،
1415ق.)28-30/1 ،
 .2شیوه پرداخت جزیه را هم در راستای پستانگاری و زبونسازی ذمیان
ّ
تحلیل و ارزیابی نموده و اظهار داشتهاند :باید جزیه را از ذمیان ،در حال خفت
و خواری و همراه با ضربوشتم گرفت؛ بهگونهای که آنان میبایست در هنگام
پرداخت جزیه ،عمق ذلت و پستی را دریابند و بیش از هر زمان دیگری دچار
ّ
ّ
خفت و شرمساری گردند (حلی1414 ،ق327/9 ،؛ نجفی248/21 ،1981 ،؛
بهوتی ،بیتا123/3 ،؛ الخرشی ،بیتا.)145/3 ،
 .3در باور شماری از خاورشناسان نیز ،جزیه همان باجی است که
سرداران و فاتحان از ملتهای ضعیف و شکستخورده ،آنهم بهدلیل ضعف
و ناتوانی آنان ،فارغ از نوع اعتقادی که داشتند ،میگرفتند؛ درحالیکه اسالم
نیز با تشریع جزیه همین سیاست را تأیید نموده است و افزون بر آن ،مسلمانان
صدر اسالم همـکه برداشت آنان در این باب فصلالخطاب بهشمار میرودـ ،از

ّ
جزیه همین تلقی را داشته و آن را باج میشمردند .اما در برابر ،فقیهان اسالمی
کوشیدهاند با تغییر نام جزیه به مالیات از ماهیت تحقیری آن بکاهند و تصویری
خوشایند از آن به نمایش گذارند (ولهاوزن ،بیتا.)33-27 ،
 .4همچنین چگونه اسالم میپذیرد که مسلمانان در برابر دریافت مبلغی
بهعنوان جزیه ،از کفر ذمیان چشم بپوشند و از جهاد با آنان ،با همة ارزش و
ّ
اعتبار آن (طوسی ،بیتا ،المبسوط9/2 ،؛ حلبی1430 ،ق238 ،؛ حلی1413 ،ق،
 )480/1صرفنظر کنند؟! و آیا این عمل نوعی سازش با کفر و یا کوتاهآمدن در
برابر آن ،آنهم بهخاطر دریافت مالی بهنام جزیه نخواهد بود؟
 .5برابر سخن برخی فقیهان ،فلسفه سختگیری اسالم بر ذمیان در باب
جزیه و ضرورت تحقیر و خوارسازی آنها ،ازآنجهت است که آنان به اسالم
گرایش یابند و از آیین خود دست بردارند (الخرشی ،بیتا145/3 ،؛ نجفی،
 .)259/21 ،1981در این صورت جای این پرسش هست که آیا میتوان بهمنظور
جذب افراد به اسالم ،به تخریب شخصیت آنان پرداخت و حرمت و کرامت
انسانی آنان را مخدوش ساخت؟
بههرروی این رویکرد فقیهان در تبیین دیدگاه اسالم نسبت به اهلکتاب،
بهویژه در حوزة یادشده سبب شده است تا بسیاری از پژوهشگران غیرمسلمان
آن را برنتابند و به نقد و خردهگیری از آن بپردازند و آن را در تناقض با شعار
اخالقمداری و عدالتمحوری که اسالم آن را در صدر آموزههای خود قرار
داده است ،بهشمار آورند .این نقدها را میتوان در آثار جرجیزیدان ()1382،59؛
گود فروا (بیتا)136 ،؛ برنالد لویس ()1374 ،89؛ فلوتن ()49 ،2013؛ ولهاوزن
(بیتا )27 ،و جز آنان یافت.
بر این اساس آنچه در این مقاله سامان یافته ،پاسخ به همین ایرادها است.
بدینصورت که هم دیدگاه غربیان که با تکیه بر برخی مستندات و برداشتهای
ناصواب فقهیّ ،
کلیت فقه را نشانه رفته و آن را ذمیستیزانه قلمداد نمودهاند،
پاسخ داده شده و هم رویکرد شماری از فقیهان که با اظهارنظرها و تحلیلهای
ّ
مضیق و سختگیرانه خود در حوزة ذمیان ،زمینة نقد پژوهشگران غربی را فراهم
ساخته و آنان را به تقابل با نظام حقوقی اسالم واداشتهاند موردنقدونظر بوده
است.
مفهومشناسی
پیش از پرداختن به اصل موضوع ،نکاتی چند در مورد ذمیان و برخی
اصطالحات مرتبط جهت آشنایی بیشتر ،ضروری است.
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الف .کفر :کفر در لغت ،پوشاندن شیء را میگویند بهگونهای که این
پوشش همة آن شیء را فرابگیرد (ابناثیر ،بیتا187/4 ،؛ راغب ،بیتا)451،؛ از
همینرو به شب که پدیدهها را پنهان میسازد و کشاورز که دانه را در زیر خاک
مدفون میکند و ابر که آسمان را از دیدهها پوشیده میدارد کافر میگویند
(زمخشری1417 ،ق395 ،؛ راغب ،بیتا .)451 ،نیز کفاره هم ازآنجهت که
گناه را میپوشاند ،این نام را به خود گرفته است (طریحی1403 ،ق.)476/3 ،
در دیگر اصطالحات همخانواده هم همین معنا را میتوان دید (همان).
اما در اصطالح دانشوران اسالمی هرکسی که یا هیچ دینی را باور نداشته
و یا دینی بهجز اسالم را برگزیده باشد و یا اینکه در عین پذیرش اسالم ،یکی از
ّ
ضروریات آن را انکار کند بهگونهای که به انکار رسالت بینجامد ،کافر تلقی
میشود (محققحلی1425 ،ق42/1 ،؛ خوئی1410 ،ق .)109/1 ،ذمیان براساس
این تعریف در گروه دوم جای میگیرند.
ّ
ب .حربی و ذمی :در یک تقسیمبندی کلی ،کفار به دو دسته حربی
و ذمی تقسیم میگردند .در این تقسیم کافرانی که دارای کتاب بوده (همچون
یهودیان و مسیحیان) و یا کسانی که شبهه کتاب در مورد آنان میرود (همانند
مجوسیان) ،درصورت پذیرش قرارداد ذمه ،ذمی تلقی شده و موردحمایت نظام
اسالمی قرار میگیرند .به این گروه «اهلکتاب» نیز گفته میشود؛ آنگونه که
ّ
در سوره بینه( ،آیه  1و  )6از آنان با این نام یاد شده است؛ چنانچه اهلالذمه
هم شمرده میشوند؛ چراکه در عهد و پیمان مسلمیناند (طریحی1403 ،ق،
.)66/6
در برابر ،کافران فاقد کتاب ،چه کسانی که پدیدههای مادی را میپرستند
و یا هیچ مکتبی را باور ندارند ،حربی تلقی میشوند آنگونه که مشرک نیز
بهشمار میروند .ضمن آنکه صاحبان کتاب نیز درصورتیکه از همزیستی در
کنار نظام اسالمی و پذیرش شرایط ّ
ذمه سرباز زنند در حکم حربی خواهند بود
(طوسی ،بیتا ،المبسوط9/2 ،؛ محققکرکی1408 ،ق376/3 ،؛ نجفی،1981 ،
228/21؛ مغنیه1428 ،ق.)275/2 ،
ج .جزیه :جزیه از منظر لغویان از «جزا  -یجزی» بهمعنای کفایت و
بسندگی و نیز عوضدادن و جایگزینشدن است ،آنگونه که راغب و دیگران
آوردهاند .گویا بهجای جنگ و مخاصمه با کافران و ریختن خون آنان ،به همان
گرفتن جزیه از آنان بسنده میشود (راغب ،بیتا91 ،؛ طریحی1403،ق.)85/1 ،
برخی هم آن را از جزاء بهمعنای کیفر یا پاداش گرفتهاند .کیفر ،در برابر

چشمپوشی از کفر آنان و یا پاداش ،به شکرانه امانی که از جانب مسلمانان
دریافت داشتهاند (ماوردی1406 ،ق.)142 ،
مشهور بر همان معنای اول تأکید ورزیدهاند.
اما در اصطالح دانشوران اسالمی «مالیاتی است که حکومت اسالمی
در برابر اداره امور ذمیان و نیز دادن خدمات و حمایتهایی که از آنان به
عمل میآورد ،از آنان دریافت میدارد (منتظری1411 ،ق366/3 ،؛ طباطبایی،
1422ق247/9 ،؛ رشیدرضا ،بیتا294/10 ،؛ روحانی1413 ،ق.)53/13 ،
برخی هم در تعریف آن آوردهاند:
ُ
«مالیاتی است که از اهلکتاب ،در برابر اقامت آنان در دار االسالم و
خودداری از جنگ با آنان ،گرفته میشود( ،نجفی .)227/21 ،1981 ،بههرروی
جزیه ،گونهای مالیات است که از ّ
ذمی گرفته اما اینکه در برابر چه چیز گرفته
میشود ،جای گفتگو است .برخی ،جزیه را در برابر اغماض از کفر ّ
ذمی و یا
ریختن خون او دانستهاند و گروهی در برابر پذیرش اقامت وی در ُ
دار االسالم
و برخی ،بهجهت خدماتدهی و حمایت از وی و بعضی نیز ازآنجهت که
حقوقی در تراز مسلمانان به وی داده میشود (رشیدرضا ،بیتا.)290/10 ،
چنانچه خواهد آمد ،اسناد تاریخی و دیگر قراینّ ،
مؤید این حقیقت است
که بین دریافت جزیه و حمایت همهجانبه از ذمیان ،پیوندی ناگسستنی برقرار
َ ُ
است .ضمن آنکه این سخن امام علی 7نیز که فرموده است«ِ :ا َّنما ق ِبلوا
َ ُُ َ
َ
ُ َ
َ َ ِّ َ
مائنا» (کاشانی1394 ،ق111/7 ،؛
عقدالذم ِة ِلتکون اموالهم کامو ِالنا و ِدمائهم ک ِد ِ
حرعاملی ،بیتا119/11 ،؛ زیدان ،)89 ،1396 ،ذمیان از آنرو ّ
ّ
ذمه را پذیرفتهاند
که اموال آنان همچون اموال ما و خونهای آنان همانند خونهای ما باشد ،بیانگر
آن است که ذمیان با پذیرش عقد ذمه ،از حقوقی شایسته و ممتاز و تا اندازهای
در تراز مسلمانان بهرهمند خواهد شد.
د .اقلیتهای دینی :اقلیتهای دینی ،گروهی از مردم یک کشور
و یا یک شهر هستند که پیرو دین و یا کیشی مخالف عامه مردم آن شهر و
یا کشورند (دهخدا ،بیتا .)3168/7 ،البته این اصطالح هرچند در دورههای
متأخر وارد اسناد حقوقی و فرهنگ عمومی مردم شده و در آموزههای دینی ،از
این گروهها بهعنوان «اقلیت دینی» یاد نشده و تنها در قالب اهلکتاب به معرفی
آنان پرداخته شده است؛ اما ازآنجاکه آنان در جامعه اسالمی بهصورت طبیعی
کمشمارتر از مسلمانان بوده و در حاکمیت نیز نقشی ندارند ،میتوان نام اقلیت
را هم بر آنان نهاد.
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ستیزی فقه
نقد و بررسی شبهات در باب ذمی
ِ
 .1تشریع جزیه و تحقیر ذمیان
همانگونه که گذشت یک از انتقاداتی که از سوی پژوهشگران غربی
بر فقه اسالمی در حوزه تعامل با ذمیان وارد شده و آنرا نشانه ذمیستیزی فقه
بهشمار آوردهاند ،موضوع جزیه است .آنان میگویند :فقیهان اسالمی ،اصل
تشریع جزیه را با هدف تحقیر ذمیان و بیارزشسازی آنان قلمداد کردهاند،
آنهم بهجهت اصرار اهلکتاب بر حفظ آیین پیشین خویش و سرباززدن از
پذیرش اسالم .گویا جزیه ،تاوانی است که ذمیان ،در برابر حفظ آدابورسوم
و دفاع از عقاید خود میپردازند؛ درحالیکه اسالم مدعی است عقاید آنان
ّ
رسمیت شناخته و ضمن تأمین زیست شرافتمندانه برای آنان هیچگونه
را به
اجباری را در زمینة تغییر دین متوجه آنان نساخته است (گود فروا ،بیتا-136 ،
143؛ جرجیزیدان54 ،1382 ،؛ ولهاوزن ،بیتا .)28 ،این ایراد را میتوان با
شواهدی از سخنان فقیهان مورد تأیید قرار داد .بهویژه آنجا که برخی از فقیهان
ماهیت جزیه ،آن را بهعنوان تنبیه و عقوبت در برابر اصرار ّ
در تحلیل ّ
ذمیان بر
کفر دانستهاند؛ چنانچه شیخ طوسی در تفسیر خود و نیز طبرسی اینگونه تلقی
ّ
نمودهاند (طوسی ،بیتا203/5 ،؛ طبرسی1415 ،ق)39/5 ،؛ یا عالمه حلی جزیه
را بهصورتمطلق ،مایه صغار و موجب خوارسازی اهلکتاب بهشمار آورده است
ّ
(عالمه حلی1414 ،ق .)314/9 ،نیز صاحبجواهر مینویسد :اساس و پایه
وضع جزیه در جهت اهانت و َپستسازی اهلکتاب است تا تمایل به اسالم
پیدا کنند و از کفر خود دست بردارند (نجفی .)259 ،21 ،1981 ،برخی از
فقیهان اهلسنت ازجمله ابوحنیفه و ابنحنبل ،جزیه را از باب عقوبت دانستهاند
(کاشانی1394 ،ق112/7 ،؛ ابنقدامه1392 ،ق580/10 ،؛ ّ
جصاص ،بیتا،
102/3؛ ابنعربی1415 ،ق)924/2 ،؛ آنگونه که از ابن ّ
قیم هم آمده است:
«هیچ کرامت و تکریمی برای اهلکتاب در جزیه نیست؛ بلکه ّ
هویت جزیه در
قیم1415 ،ق )29-30/1 ،که ّ
راستای اذالل و تحقیر اهلکتاب است (ابن ّ
مؤید
بودن جزیه و نقش ذاتی آن در خوارسازی ذمیان است.
تنبیهی ِ
بر همین اساس در تاریخ از گروههایی یاد شده که حاضر به پذیرش
جزیه نبودند و آن را در مورد خود مایة ننگ و عار بهشمار میآوردند و بر این
باور بودند که جزیه از ِآن طبقات پست و فرودست جامعه است ،و نه گروههای
برجسته و ممتاز آن؛ ازاینرو خواهان معاوضة جزیه با زکات بودند ،حتی اگر دو

برابر از آنان گرفته شود ،آنگونه که در مورد بنیتغلب و یا برخی دیگر از قبایل
منطقه شامات و نیز مناطقی از ایران در روزگار خلیفه دوم رخ داد (ابیعبید،
1430ق95 ،؛ ّ
حرعاملی ،بیتا116/11،؛ یعقوبی1419 ،ق96/2 ،؛ بالذری،
1398ق.)142 -310 ،
ضمن آنکه از منظری دیگر نیز جزیه برای اهلکتاب خوارسازانه است؛
زیرا همین اندازه که ذمیان ملزم میشوند که بخشی از اموال خود را ،آنهم
با دست خود و بدون هیچگونه اعتراض و انتقادی به دولت اسالمی بپردازند
تا مصروف مجاهدان و استحکامسازی پایههای نظام اسالمی و گسترش نفوذ
آن گردد و زمینههای نشر و ترویج آموزههای اسالمی را ،بهرغم خواست و
ّ
تمایل درونی ّ
ذمیان ،فراهم آورد ،برای آنان کوچککننده و خفتساز است.
(طباطبایی1422 ،ق250/9 ،؛ منتظری1411 ،ق.)471/3 ،
نقد و بررسی
این ایراد که تشریع جزیه بهمنظور خوارسازی اهلکتاب و تنبیه آنان
یافته ،به ُنه دلیل ذیل قابلپذیرش نبوده و نقدپذیر است.
صورت ً
اوال :عقوبتیدانستن جزیه با دیدگاه مشهور در زمینه معنای لغوی و
ِ
اصطالحی آن ناسازگار است؛ زیرا مشهور ،جزیه را از جنس معاوضه و آنهم
بهمعنای مالی که از ذمی در برابر حمایت همهجانبه از وی و ماندگاریاش در
ّ
ُ
داراالسالم گرفته میشود ،دانستهاند (حلبی1430 ،ق241-240 ،؛ محققحلی،
ّ
1405ق258/1 ،؛ ابنسعید حلی1437 ،ق257 ،؛ محققکرکی1408 ،ق،
ّ
460/3؛ عالمه حلی1414 ،ق275/9 ،؛ نجفی227/21 ،1981 ،؛ رشیدرضا،
بیتا294/10 ،؛ طباطبایی1422 ،ق247/9 ،؛ منتظری1411 ،ق366/3 ،؛
روحانی1413 ،ق )53/13 ،و نه عقوبت ذمی بهجهت اصرار وی بر کفر .حتی
شیخ طوسی هم که در تفسیر خود ،جزیه را عقوبت دانسته در کتاب المبسوط
بر نقش معاوضی و حمایتی آن تأکید کرده است (طوسی ،بیتا ،المبسوط،
.)43/2
ً
ثانیا :کافران بسیاری هستند که در عین پافشاری بر کفر ،جزیه هم
نمیپردازند؛ همچون زنان ،سالخوردگان ،راهبان ،زمینگیران ،تهیدستان و
عناصری ازایندست (طوسی1427 ،ق546/5 ،؛ کاشفالغطاء1422 ،ق،
339/4؛ خویی1410 ،ق .)392/1 ،درحالیکه اگر معیار پرداخت جزیه ،اصرار
اهلکتاب بر کفر خویش باشد ،از این افراد نیز میبایست جزیه گرفته میشد؛
برایناساس نباید جزیه را تاوان کفر آنان بهشمار آورد.
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ً
ثالثا :اگر جزیه عقوبت بود ،درصورتیکه ّ
ذمی در پایان سال مالی و
پیش از پرداخت جزیه بمیرد ،باید جزیه از وی ساقط شود؛ چون با مرگ مجرم،
موضوع عقاب و تنبیه وی نیز بهصورت طبیعی از بین میرود؛ چراکه نمیتوان
آنرا همچون عقوبتهای دیگر از ّمیت استیفا نمود ،درحالیکه جزیه را میتوان
و باید از مال وی وصول نمود و این دلیل آن است که جزیه دینی است بر ّ
ذمه
کتابی که با مرگ وی از بین نمیرود ،نه آنکه تنبیه و عقوبت وی بهشمار آید
ّ
(عالمه حلی1414 ،ق.)312/9 ،
ً
ّ
بودن جزیه ،با عمومات و اطالقات قرآن نیز در تضاد است؛
رابعا :تنبیهی ِ
زیرا قرآن از مسلمانان میخواهد که از عدالتورزی و نیکخواهی ،حتی نسبت
سر جنگ ندارند ،خودداری نورزند و خیرخواهی
به کافرانی هم که با مسلمانان ِ
را از آنان نیز دریغ نکنند (ممتحنه .)8/یا در آیاتی دیگر به مسلمانان دستور
میدهد که نسبت به همة مردم ،ازجمله اهلکتاب ،نیکگو و نیکرفتار باشند
(قصص77/؛ اسراء7/؛ بقره)83/؛ آنگونه که از برخی کتابیان نیز تمجید
ّ
میکند و آنان را به امانتداری و مکارم اخالق و نیز حقباوری و رقت قلب،
میستاید (آ لعمران75/؛ قصص 53/و 55؛ مائده)83/؛ و افزون بر آن ،همة
آدمیان ،حتی اهلکتاب را بهجهت بهرهمندی از فطرت الهی و دیگر ویژگیهای
خدادادی ،از کرامت انسانی برخوردار میداند (اسراء)17/؛ و در کنار این
سفارشها و ستایشها ،پیروان همه ادیان آسمانی را به اتحاد و یکپارچگی
و تأکید بر مشترکات و تشکیل جبههای واحد در برابر مشرکان و دینستیزان
دعوت میکند (آ لعمران )64/و از تمامی مسلمانان میخواهد که در برخورد
با گروههای اندیشهورز و صاحبان مکتبها و نحلهها ،با حکمت و موعظة نیکو
و مجادله به احسن رفتار کنند (نحل .)125/در این صورت آیا ممکن است که
اسالم ،با این آموزهها و اندیشههای وحدتگرایانه و اخالقی و دعوت همة مردم
به اتحاد و همزیستی ،قوانینی وضع کند که ماهیت آن ،تحقیر و توهین نسبت به
اهلکتاب و پیروان ادیان دیگر باشد و فضایی آ کنده از دشمنی و عداوت در
میان گروهها و نحلهها پدید آورد؟! آشکار است که نمیتوان با این دیدگاه همراه
شد و آن را به اسالم نسبت داد.
ً
خامسا :واکاوی اسناد تاریخی و نیز سیرة مسلمین بهویژه صحابیان در
صدر اسالم و همچنین بررسی قراردادهایی که میان مسلمانان و اهلکتاب پا
گرفته است نشان میدهد که آنان جزیه را بهمنظور حمایت از اهلکتاب و دفاع
از مال و جان و عرض آنان در برابر تعرضات خارجی و تهدیدهای احتمالی،

میگرفته و بهصراحت آن را یادآور میشدند؛ چنانچه در فتح شامات و جز
آن میتوان یافت (بالذری1398 ،ق205 -179 -176 ،؛ ابویوسف1352 ،ق،
143-139؛ طبری ،بیتا521 -500/3 ،؛ و 162 -107/4؛ زیدان1396 ،ق144 ،؛
رشیدرضا ،بیتا.)297 -294 /10 ،
آنها حتی در مواردی هم که قادر به تأمین امنیت آنان و رعایت تعهدات
خویش نبودند ،جزیه را پس میدادند؛ آنگونه که این اتفاق در فتح حمص و
شماری دیگر از شهرهای شامات روی داد (ابویوسف139 ،1352،؛ بالذری،
 .)143 ،1398ازاینرو در برخی روایات و نیز معاهدات تاریخی آمده است که
اگر یکی از ذمیان ،سپاه اسالم را در جنگ با مشرکان یاری رساند ،جزیه از
وی ساقط خواهد شد (نوری1408 ،ق121/11 ،؛ طبری ،بیتا152/4 ،؛ زیدان،
1396ق .)155 ،بلکه نهتنها جزیه ساقط میشود که مستحق دریافت کمک
نیز خواهد بود؛ چنانچه رسولخدا 9برابر نقل زهری« :از یهودیان در جنگها
کمک میگرفت و سهمی هم به آنان پرداخت مینمود» (ابوعبید1430 ،ق،
257؛ مغنیه1428 ،ق.)275/2 ،
شاید بههمین دلیل است که کاشفالغطاء مینویسد« :اگر حاکم
اسالمی ،درعینحال که از اهلکتاب جزیه میگیرد شرط کند که از آنان
نمیتواند حمایت کند ،این شرط باطل است( ».کاشفالغطاء1422 ،ق،
 )360/4آشکار است که علت بطالن شرط ،ازآنجهت است که جزیه بهخاطر
حمایت از اهلکتاب است ،در این صورت حاکم اسالمی نمیتواند جزیه بگیرد
و در همان حال ،از حمایت ذمیان نیز شانه خالی کند.
ضمن آنکه بسیاری از پژوهشگران غیرمسلمان هم تأیید کردهاند که جزیه
در اسالم بهجهت حمایت از اهلکتاب بوده است (جرجیزیدان733 ،1382 ،؛
آرنولد79 ،1957 ،؛ گوستاولبون158 ،1334 ،؛ ویل دورانت ،بیتا.)108/11 ،
ً
سادسا :این احتمال نیز وجود دارد که جزیه واژهای غیرعربی و برگرفته
َ
«گزی ِت» فارسی باشد که وارد ادبیات عرب شده و آن هم مالیاتی
از اصطالح
است که در ایران باستان بهمنظور ادارة کشور و تأمین مصالح نظامی و ّ
امنیتی،
از مردمی که خود بهصورت مستقیم و در کسوت یک سرباز نمیتوانستند در
تأمین ّ
امنیت کشور مشارکت داشته باشند ،گرفته میشد ،در این صورت جزیه
هم همین کارکرد را خواهد داشت (البستانی108 ،1993 ،؛ دهخدا ،بیتا-160 ،
)445؛ چراکه ذمیان نیز بهجهت آنکه شهروند کشور و بخشی از ّامت بزرگ
اسالمیاند ،باید در اداره کشور و تأمین امنیت آن سهیم باشند؛ اما ازآنجاکه خود
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آنان نمیتوانند در این حوزه مشارکت مستقیم داشته و در مرزها به دفاع از کشور
ّ
حاکمیت بتواند نقش خود
بپردازند ،باید ازنظر مالی بهیاری حکومت برخیزند تا
را در ایجاد ّ
امنیت ،ازجمله نسبت به خود ذمیان ،ایفا نماید و شرایط مطلوب و
بهینهای را برای رفاه و آسایش مردم فراهم آورد (رشیدرضا ،بیتا295-291/10 ،؛
منتظری1412 ،ق366-365 /3 ،؛ سهیل قاشا1431 ،ق260-258 ،؛ حسن
ابراهیم حسن .)247 ،1970 ،بر این اساس جزیه دارای ماهیتی حمایتی است که
بهمنظور پشتیبانی و ساماندهی امور ذمیان صورت میگیرد.
ً
سابعا :بررسی و ارزیابی سرگذشت حضور اهلکتاب در جامعه اسالمی
و واکاوی پیشینة آنها نشان میدهد که هیچگاه آنان این تصور و برداشت را که
جزیه مایة تحقیر آنها است و با هدف از بینبردن شخصیت و عزت آنان تشریع
شده است ،نداشتهاند و جزیه را چالشی میان خود و حاکمان اسالمی بهشمار
نمیآوردند .افزون بر آنکه گزارشی هم در این باب از سوی پژوهشگران منصف
و بیطرف بازتاب نیافته است ،مگر در مورد قبایلی چون بنیتغلب که اعتراض
آنان هم بهجهت نخوت و تعصب عربی آنان بود و نه ماهیت جزیه و ّ
هویت
تحقیری آن .بلکه در برابر ،ذمیان از زندگی در سایه دولت اسالمی ،باوجود
همین جزیه ،استقبال مینمودند و آن را حتی بر زندگی در کنار دولتهای
همکیش خود نیز ترجیح میدادند (جرجیزیدان55-52 ،1382 ،؛ گوستاولبون،
159-158 ،1344؛ آدام متز .)90-75 ،1387 ،و اگر در برخی دورهها همچون
روزگار حجاج و متوکل ،بر ّ
ذمیان فشار ویژهای وارد میشد ،ناشی از ستمگری و
انحراف حاکمان وقت بود که حتی مسلمانان نیز از گزند آنان در امان نبودند ،نه
اصل جزیه و هویت منفی آن؛ درحالیکه اگر جزیه ماهیتی تحقیرآمیز میداشت
و طبیعت آن مناقض با عزت و کرامت انسانی میبود ،بهصورت طبیعی در روابط
ذمیان با حکومتها آشفتگیها و نابسامانیهایی پدید میآمد که این اتفاق رخ
نداد .گذشته از آنکه حضور چشمگیر ذمیان در مناصب حکومتی در ادوار
مختلف اسالمی هم میتواند شاهدی بر این مدعا تلقی شود (جرجیزیدان،
765 ،1382؛ آدام متز.)105-86 ،1387 ،
ً
ثامنا :براساس آنچه فقیهان آوردهاند :درصورتیکه ذمیان بر این باور
بوده و هستند که جزیه و نام آن برای آنان خوارساز و ذلتآور است ،میتوانند
به حاکم اسالمی پیشنهاد دهند که بهجای جزیه ،صدقة مسلمانان را که طبق
معمول برای آنان بیشتر از جزیه خواهد بود ،برابر توافق انجامیافته ،بپردازند و در
این صورت ،حاکم اسالمی مطابق مصالح موجود میتواند آنرا بپذیرد .بدیهی

است با تغییر مدل و نوع پرداخت مال و جایگزینی نام دیگری برای آن ،ذمیان
میتوانند خود را از آثار و پیامدهای منفی مورد ادعا در مورد جزیه ،در امان
نگاه دارند و زیانهای احتمالی آنرا از خود دور سازند و یا بهحداقل ممکن
ّ
فروکاهند( .عالمه حلی1414 ،ق328/9 ،؛ محققکرکی1408 ،ق457/3 ،؛
خطیبشربینی1374 ،ق.)251/4 ،
ً
تاسعا :فارغ از همة دالیلی که گذشت میتوان دیدگاه برخی از فقیهان
همچون مقدساردبیلی را موردتوجه قرار داد که نظام جزیهگیری مربوط به دوران
حضور معصوم 7در جامعه است که آنان نسبت به همة ابعاد و جوانب موضوع،
ازجمله میزان جزیه ،مصالح موجود ،چگونگی برخورد با ذمیان و رعایت کرامت
آنان و دیگر مسائل مرتبط آ گاهی کامل داشته و تمامی شرایط آن را مراعات
میکنند .اما در عصر غیبت ازآنجهت که شاید نتوان به همه انگیزهها ،اهداف
و آثار مترتب بر جزیه جامه عمل پوشانید و مالحظات مختلف را در نظر داشت،
گرفتن جزیه مشروع نیست و دلیل استواری هم در تأیید آن نمیتوان یافت
(مقدساردبیلی1434 ،ق .)519/7 ،البته همانند این سخن با اندکتفاوتی از
دیگران نیز آمده است (بجنوردی1438 ،ق .)183/5 ،در این صورت موضوع
این مباحث نیز بهصورت طبیعی از میان خواهد رفت.
بههرروی از آنچه گذشت میتوان دریافت که هم سخن فقها که فلسفه
جزیه را تنبیه ذمیان دانسته و هم نقد خاورشناسان که بر فقه خرده گرفته و آن را
ّ
ذمیستیز شمردهاند ،فاقد وجاهت است.

 .2تحقیر در شیوة گرفتن جزیه
بهجز اصل جزیه ،چگونگی پرداخت آن هم موردنقد جدی پژوهشیان
غربی بر فقه اسالمی است .به گفتة آنان شیوة پرداخت جزیه از منظر فقه
بهگونهای طراحی شده است که مستلزم وهن ذمیان و َپستسازی آنان بوده و
بیشترین آسیب روحی و روانی را بر آنان وارد میسازد .برای آشنایی بیشتر از این
نقد ،نخست باید مروری بر دیدگاههای فقیهان در این باب داشت تا نسبت به
ابعاد و جوانب این نقد وقوف بیشتری یافت.
فقیهان اسالمی در مورد شیوه پرداخت جزیه با استفاده از آیه  29سوره توبه
َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
صاغ ُرون» (توبه)29/؛ تا زمانی
که میفرماید« :حتی يعطوا ال ِجزية عن ي ٍد و هم ِ
که با خضوع و تسلیم ،جزیه را با دست خود بپردازند با اهلکتاب ازآنجهت
که ایمان به خداوند و روز قیامت ندارند و نیز حرام خدا و رسولش را حرام
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نمیشمرند و آیین حق را نمیپذیرند ،بجنگید ،گفتهاند :باید جزیه را از ذمیان،
همراه با اذالل و خوارسازی گرفت و این خوارسازی ذمیان نه بهعنوان امری مباح
ّ
حاکمیت است که نباید از آن شانه
و جایز که وظیفة حتمی و غیرقابل تخلف
خالی کند ،هرچند عدهای هم آن را در تراز استحباب ارزیابی کردهاند (عالمه
ّ
حلی1414 ،ق327/9 ،؛ الخرشی ،بیتا145/3 ،؛ خطیبشربینی1374 ،ق،
249/4؛ احمدبن یحیی1394 ،ق.)459/6 ،
در این میان گروهی از فقیهان توضیحات بیشتری داده و چگونگی
برخورد با ذمیان در زمان گرفتن جزیه و نوع تحقیر آنان را اینگونه به تصویر
کشیده و گفتهاند :باید ذمی را کشانکشان بهمحل پرداخت جزیه کشانید و آن
را از وی درحالیکه ایستاده است ،با سری افکنده و چشمانی هراسان و قامتی
خمیده و دستی لرزان ،همراه با ضربوشتم و تحقیر و توهین ،وصول نمود و
آنگاه با تپانچه و پسگردنی او را بدرقه نمود و از محل دور ساخت! (عالمه
حلی1414 ،ق327/9 ،؛ محققکرکی1408 ،ق457/3 ،؛ فاضلمقداد1431 ،ق،
375/1؛ زمخشری1417 ،ق250/2 ،؛ ابوعبید1430 ،ق121 ،؛ الخرشی ،بیتا،
145/3؛ خطیبشربینی1374 ،ق249/4 ،؛ احمدبن یحیی1394 ،ق.)459/6 ،
ّ
این برداشت ضد فرهنگی و خشن فقهی ،آن هم با استفاده از آیه یادشده
که احتماالت بسیاری در آن میرود ،زمینه نقد پژوهشگران غیرمسلمان را فراهم
آورده و آن را در تضاد با کرامت انسانی و آدابورسوم اجتماعی و نیز مایه توهین
و تحقیر ذمیان دانستهاند (جرجیزیدان54 ،1382 ،؛ گود فروا ،بیتا-136 ،
137؛ برنارد لویس.)90-89 ،1374 ،
شاید بتوان صریحترین و بیپردهترین نقد را در این باب از ِآن فلوتن
(مستشرق هلندی) دانست که این شیوة جزیهگیری را بهسختی نکوهیده و آن را
شرمآور و بهدور از آداب انسانی توصیف کرده است (فلوتن.)50 -49 ،2013 ،
نقد و ارزیابی
این دیدگاه هم قابل نقد است؛ زیرا هرچند گروهی از فقیهان و مفسران
همین برداشت را از آیه یادشده نشان دادهاند؛ اما این برداشت به دالیلی پذیرفتنی
نیستً :
اوال :بسیاری از فقیهان (شیعه و اهلسنت) اصطالح «صغار» را در آیه
فوق بهمعنای التزام در برابر قوانین و مقررات اسالمی دانستهاند و نه بیشتر (شافعی،
1381ق176/4 ،؛ طوسی ،بیتا ،المبسوط38 /2 ،؛ عاملی1413 ،ق71/3 ،؛
ابنقدامه1392 ،ق611/10 ،؛ مجلسی1406 ،ق119/16 ،؛ سیدسابق1416 ،ق،

)110/3؛ زیرا هنگامی که ّ
ذمی پذیرای سلطه نظام اسالمی و ضوابط آن گردید،
نتیجه ذاتی و طبیعی آن ،احساس خضوع و کوچکی در برابر عظمت و اقتدار
اسالم و نظام اسالمی خواهد بود ،هرچند با اقدامات خشن و خوارسازیهای
ظاهری و غیراخالقی همراه نباشد؛ چراکه خواری باطنی و معنوی که ناشی
ّ
حاکمیت اندیشة ناب و ایدئولوژی نیرومند و مسلط اسالمی است ،بهمراتب
از
باالتر و پایدارتر از خوارسازیهای سطحی و ظاهری است و این همان صغاری
است که در آیه یادشده موردنظر است؛ چنانچه لغویان هم در تبیین معنای
«صاغر» همین را نشان دادهاند (راغب ،بیتا .)289 ،ضمن آنکه صغاری که در
آیه فوق آمده است ،تنها مربوط بهجزیه نیست ،آنگونه که برخی تصور کردهاند
و برهمیناساس گفتهاند :باید در زمان دریافت جزیه ،ذمیان را خوار و خفیف
ساخت؛ بلکه صغار مربوط به همة قوانین و مقررات ّ
ذمه است که اهلکتاب باید
آنها را در قالب عقد ذمه و با تمامی شروط و قیود آن بپذیرند .آشکار است که
در صورت پذیرش عقد ّ
ذمه و لوازم آن ،بهصورتطبیعی صغار یادشده که همان
صغار فکری و باطنی است ُرخ خواهد داد ،بدون آنکه نیاز به اقدامات سخیف
ّ
ضدفرهنگی و برخوردهای مغایر با اخالق اجتماعی در این باب باشد.
گفتنی است پذیرش مقررات اسالمی از سوی ذمیان نیز ازآنجهت است
که جامعة چندقطبی و برخوردار از گروههای مختلف فکری و اعتقادی را
نمیتوان با دو نوع قانون و مقررات اداره نمود که مایة آشفتگی و نابسامانی
است؛ بلکه ناگزیر باید با مقررات واحدی که همسو با دیدگاه اکثریت است
به اداره آن همت گمارد که آنهم در جامعهای با اکثریت مسلمان ،نمیتوان
مقررات یادشده را بهجز از اسالم ،از آیین دیگری وام گرفت ،هرچند اهلکتاب
نیز میتوانند در ذیل مقررات عام اسالمی عقاید خود را نیز داشته باشند.
ً
ثانیا :این سخنان با روح و ماهیت آموزههای دینی در تضاد است؛ زیرا
اسالم از یکسو مجموعهای از آموزههای اخالقی ،معنوی و اجتماعی است
که در آن هرگونه تحقیر و توهینّ ،
سب و دشنام ،ستم و بیعدالتی ،تمسخر
و خوارسازی و صفاتی ازایندست ،حتی نسبت به دشمنان و مخالفان ،ممنوع
بوده و عدل و مهرورزی در رأس آموزههای آن جای داشته آنگونه که در قرآن
و روایات به این امور کموبیش تصریح شده است (غافر31/؛ حجرات11/؛
نهجالبالغه ،نامه 53؛ ّ
حرعاملی ،بیتا.)51/11 ،
از سوی دیگر این مکتب ،اجبار در دین را ممنوع ساخته (بقره)256/
و اهلکتاب را در پذیرش مکتب موردنظر خود آزاد و آنان را بهعنوان شهروند

نقد و بررسی آرا و
دیدگاهها درباره
تحقیر اهلذمه در
جزیه

81

جستارهای
فقهی و اصولی
سالششم،شمارهپیاپی،21
زمستان 1399

82

خویش و جزئی از پیکرة امت اسالمی بهرسمیت شناخته است .در این صورت
آیا میتوان پذیرفت که این دین ،اهلکتاب را تحقیر کند و پیروان خود را وادار
به توهین به آنان سازد؟! آشکار است که این سخن بهجهت ناسازگاری آن با
فرهنگ دینی و منظومه فکری و معرفتی اسالم ،ناپذیرفتنی است.
ً
ثالثا :نگاهی به زندگی و سیرة رسولخدا 9در حوزة روابط و دادوستد با
گروههای غیرمسلمان ،نشان میدهد که آن حضرت حتی در برخورد با مشرکان
مالحظاتی را در پیش میگرفت؛ چنانچه با بسیاری از قبایل مشرک «پیمان
عدم تعرض» بست؛ ازجمله با بنیضمرة و بنیغنم (ابنهشام1415 ،ق203/2 ،؛
ابنسعد ،بیتا8/2 ،؛ آصفی .)430 ،1421 ،و یا نسبت به قبایل و کشورهایی که
سرجنگ نداشته و خواهان روابطی
اعالم میکردند ،با اسالم و نظام نوپدید دینی
ِ
مسالمتآمیز با رسولخدا 9هستند ،میفرمودّ :
متعرض آنان نشوید؛ چنانچه
ََ ُ ُ
ُ ُ
َ َ
کوکم» (ابیداوود1424 ،ق،)114/4 ،
الح َبشة ما تر
در مورد حبشه فرمود :اترکوا
یا در جای دیگری فرمود« :تارکوا ُّالترک ما َت َر ُ
کو ُکم» ّ
(حرعاملی ،بیتا)42/11 ،
ِ
که نشان میدهد مال و جان و ِعرض گروههایی ازایندست ازنظر آن حضرت
محترم است و نباید خدشهای بهآن وارد شود .ضمن آنکه قرآن نیز نسبت به این
گروه از مشرکان و جز آنان ،سفارش به عدالت و نیکی میکند (ممتحنه )9/که
بیانگر وجود یک قاعدة عام دینی در این باب است.
بهعالوه آن حضرت با مشرکان قریش صلح نمود (ابنهشام1415 ،ق،
346/3؛ واقدی1414 ،ق )607/1 ،و افزون بر آن ،هدایایی برای ابوسفیان و
دیگران میفرستاد و در برابر ،هدایای او را هم میپذیرفت ّ
(حرعاملی ،بیتا،
ّ
 )473/16و حتی خانه ابوسفیان را در فتح مکه ،مکانی امن برای مکیان بهشمار
آورد (ابنهشام1415 ،ق .)53/4 ،و نیز نمونهها و شواهد بیشمار دیگری همچون
توجه ویژه به مشرکان خوشنام (کلینی1401 ،ق ،)659/2 ،دعا در حق کافران و
پرهیز از لعن و نفرین آنان (واقدی1414 ،ق ،)937/2 ،دوری از ناسزاگویی،
حتی نسبت به مشرکان (نهجالبالغه ،نامه  )14و مواردی ازایندست که در زندگی
آن حضرت بهوفور میتوان نشان داد.
در این صورت پرسیدنی است :زمانی که رسولخدا 9با مشرکان که
بهمراتب بدتر از اهلکتاب بودند ،با این تسامح و تساهل برخورد نموده و حرمت
آنان را پاس میداشت و از تحقیر و توهین نسبت به آنان خودداری میورزید،
آیا میتوان پذیرفت که نسبت به اهلکتاب ،برخورد خشنتری داشته باشد و آنان
را در معرض انواع تحقیرها و توهینها قرار دهد و نمادی از خشونتورزیهای

جسمی و روحی را نسبت به مخالفان اعتقادی خود به نمایش گذارد؟! بدیهی
است که نمیتوان این نظریه را پذیرفت.
ً
رابعا :این شیوه برخورد با ذمیان ،با سفارشهای بیشمار رسول خدا و
اهلبیت:که باید با ّ
ذمیان مدارا نمود و رعایت حالشان را داشت ،در تعارض
است؛ چراکه آنان همانگونه که در سیرة عملی خویش رفتاری تحقیرآمیز نسبت
به ذمیان نداشتند ،در سیره قولی هم همواره حرمت آنان را پاس میداشتند و
سفارش آنان را به دیگران مینمودند چنانچه رسولخدا 9فرمود:
«هرکس به معاهدی که در پناه مسلمانان است ستمی روا دارد و یا تکلیفی
بیش از توان بر وی تحمیل کند و یا او را کوچک شمارد من در قیامت دشمن
او خواهم بود» (ابویوسف1352 ،ق125 ،؛ ابیداود1424 ،ق152/2 ،؛ بالذری،
1398ق .)167 ،یا برابر نقلی ،آخرین سفارش خود را با این جمله به پایان رسانید:
ذمیان همپیمانم نگاه دارید» (ماوردی1406 ،ق.)143 ،
«حرمتم را در مورد ِ
همانند این سفارشها از امام علی7نیز در دسترس است؛ چنانچه
در عهدنامه معروف خویش به مالک فرمود« :بیش از آنکه به دریافت خراج
بیندیشید باید در اندیشة اصالح خراجدهندگان و بهبود حال آنان باشید که این
امر به سامانیابی دیگران هم خواهد انجامید ».یا در فراز دیگری مهرورزی نسبت
به همگان را (حتی غیرمسلمانان) وظیفه وی به شمار آورد؛ چراکه آنان نیز همنوع
او هستند که شایسته خدمتاند (نهجالبالغه ،نامه  .)53آنگونه که از دیگر
امامان هم میتوان این مضامین را ردیابی کرد( .صدوق1429 ،ق 404/4 ،و
625/2؛ طوسی1365 ،ق.)365/9 ،
بر همین اساس بسیاری از فقیهان گفت ًهاند :دریافت جزیه باید همراه با
نرمی و مدارا باشد و نه خشونت؛ چراکه اوال جزیه اندازه معینی ندارد ،بلکه
بسته به توان مالی و اقتصادی ذمیان است که در افراد مختلف و شرایط گوناگون
تفاوت خواهد کرد .بهعالوه اگر بازهم در موعد ّ
مقرر توان پرداخت را نداشتند،
در ذمه آنان است که هرگاه توانستند بپردازند .افزون بر آن اگر پس از مدتی،
ّ
ذمی درخواست نمود که قرارداد دیگری با مبلغ کمتر با وی بسته شود ،پذیرفته
میشود .گذشته از آنکه میتوان مبلغ جزیه را از محرمات نیز وصول نمود
(طوسی ،بیتا ،المبسوط38/2 ،؛ نجفی261/21 ،1981 ،؛ خوئی1410 ،ق،
 .)395/1همچنین میتوان بهجای نقد ،کاال از وی گرفت ،آنگونه که پیامبر9
ّ
از نجرانیان حله و لباس گرفت و یا جزیه را بهاقساط دریافت داشت (عالمه
ّ
حلی1414 ،ق .)312 -304/9 ،بههرروی منابع اسالمی سرشار از آموزهها و
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سفارشهای گوناگون نسبت به مدارا با ذمیان است تا جایی که مورخان اسالمی
و حتی پژوهشگران غربی و جز آنان گزارشهای مفصلی را در این باب بازتاب
دادهاند (آدام متز101 ،1387 ،؛ طبری ،بیتا155/4 ،؛ ابویوسف1352 ،ق-123 ،
126؛ ابنقدامه1392 ،ق607 -606 /10 ،؛ تاریخ اسالم ،کمبریج108 ،1390 ،؛
آرنولد 79 -77 ،1957 ،خطیبشربینی1374 ،ق.)250/4 ،
ً
خامسا :ازآنجاکه نوع احکامی که در حوزة ذمیان به چشم میخورد
مبتنی بر مصالح اسالم و جامعه اسالمی و حتی مصلحت خود ذمیان بوده و نظر
نهایی هم در این باب از ِآن امام و حاکم اسالمی است که برابر مصالح یادشده
و رعایت همه جوانب احتمالی ،تصمیم خواهد گرفت (طوسی ،بیتا ،المبسوط،
382/2؛ نجفی249 -245/21 ،1981 ،؛ مقدساردبیلی1434 ،ق.)517/7 ،
ّ
آشکار است که در برخوردهای توهینآمیز و خفتزا با ذمیان و خوارانگاشتن
آنان هیچ مصلحتی نمیتوان یافت.
ضمن آنکه عقد جزیه ،عقدی است دوطرفه که بهجز حاکم اسالمی،
رضایت ذمی هم در آن الزم است ،ازاینرو نمیتوان بدون رضایت وی چیزی را
بر او تحمیل کرد (نجفی ،)249/21 ،1981 ،درنتیجه هر نوع اهانت احتمالی با
شروط ضمنعقد از سوی ذمی ،قابلپیشگیری است.
در پایان این بخش جا دارد بر این حقیقت تأکید شود که اگر در پارهای از
دورههای تاریخی مواردی از تحقیر ذمیان قابلردیابی و شناسایی است بیشتر ناشی
ی بود که براساس تشخیص فردی و سالیق شخصی
از رویه برخی حاکمان اسالم 
و یا برداشت نادرست از برخی آموزههای دینی بر این باور بودند که جزیه وسیله
تحقیر ذمیان است؛ از همین رو در عمل نیز به اقداماتی دست یازیدند که سپسها
ّ
و برابر مالحظاتی خاص بهعنوان امری مسلم تلقی شد و کموبیش بر فقه ،بهویژه
فقه اهلسنت اثر گذاشت (ابوعبید1430 ،ق121 ،؛ ابنقدامه1392 ،ق-613/10 ،
619؛ ابنقیم1415 ،ق)165/2 ،؛ درحالیکه هیچ مستند استوار و قابلاعتمادی
را در تأیید این رویه نمیتوان یافت .هرچند این موضوع بررسیهای وسیعتری را
میطلبد و در مقالهای مستقل باید به آن پرداخته شود.

انگاری جزیه
 .3باج
ِ
برخی از مستشرقان ازجمله «ولهاوزن» کوشیدهاند که جزیه را همان
«باج» معرفی کنند و قالبی تحقیری به آن ببخشند .آنان میگویند :جزیه همان
باجی است که بهصورت معمول فاتحان ،در سایه قدرت و زورمندی خویش،

از اقوام مغلوب و شکستخورده با هدف تحقیر و زبونسازی آنان و نیز ُپرکردن
خزانة خود میگرفتند ،بدون آنکه تعهدی در برابر آنان داشته باشند که اسالم
نیز همین باج را در قالب نظام جزیهگیری در مورد ذمیان تأیید کرده است .روی
همین جهت تلقی مسلمانان صدر اسالم هم از جزیه ،چیزی جز باج نبود .ضمن
آنکه آنان هیچگونه تمایزی بین جزیه و خراج قائل نبوده و هردو را بهعنوان باج
بهحساب میآوردند ،ازاینرو بخشی از آن را بهصورت نقد (جزیه) و بخش
دیگر را در قالب مقدار ّ
معینی از محصول زراعی (خراج) دریافت میداشتند .اما
ُ
سپسها فقیهان ،بهمنظور کاستن از قبح آن و براساس دیدگاه و سالیق شخصی
خود ،جزیه و خراج را بهعنوان مالیات تفسیر نمودند و اسناد تاریخی صدر ّاول
اسالمی را نیز بر این تفسیر خودساخته منطبق ساختند و بدین ترتیب جزیه را
مالیات سرانه و خراج را مالیات ارضی نامیدند و تصویری احترامآمیز و همسو با
فرهنگ زمانه از آن نشان داده و آن را نهادینه ساختند (ولهاوزن ،بیتا33 -27 ،؛
ِد ِنت5-4 ،1341 ،؛ سهیلقاشا1431 ،ق.)253 ،
نقد و بررسی
این ًسخن هم به دالیلی قابل نقد و ناپذیرفتنی است:
اوال :بررسی اسناد تاریخی نشان میدهد که از همان دوره نخست
اسالمی و در روزگار صحابیان تفاوت میان جزیه و خراج آشکار بود که یکی
مالیات سرانه و دیگری مالیات زمین است؛ آنگونه که ابویوسف در تبیین
چگونگی برخورد عمر با اراضی خراجی عراق مینویسد:
ُُ
َ َ َ َ َ
الخ َ
َ
راج َعلی َاراضیهم َ
وس ِهم» (ابویوسف،
و
«و وضع
الجزیة علی رؤ ِ
ِ
ِ ِ
1352ق .)35 ،این تعبیر یا همانند آن را بهوفور میتوان در منابع کهن تاریخی
یافت (بالذری271 -268 ،1398 ،؛ ابوعبید1430 ،ق.)82 ،
ّ
جاهلیت کموبیش با عنوان
ضمن آنکه شاید بتوان گفت اعراب در دوران
مالیات آشنا بودند؛ چراکه یکچهارم غنایم را در جنگها که به آن «مرباع»
میگفتند ،از ِآن رئیس قبیله میدانستند (ابنسعد ،بیتا322/1 ،؛ ابنمنظور،
1405ق70/6 ،؛ ابناثیر ،بیتا )8/4 ،که میتوان برای آن ،کارکردی در تراز
مالیات و یا نزدیک به آن در نظر گرفت.
ً
ثانیا :حتی اگر بر فرض ،اعراب شناختی از تفاوت خراج و جزیه
نداشته و آن دو را یکی میپنداشتند ،بازهم نمیتوان گفت که آنان جزیه را باج
میشمردند؛ زیرا جزیه از مخترعات اسالم نبود؛ بلکه پیشتر نیز قرنها در میان
ملتهای مختلف مرسوم و متداول بود و ساسانیها هم آن را در سرزمینهای
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عربی تحت سلطه خود ،ازجمله عراق و یمن اجرا میکردند( .جرجیزیدان،
.)173 ،1383
افزون بر آن ،بهتصریح مورخان ،در آغاز فتوحات اسالمی ،مسلمانان
سیستم مالیاتی مدون و شناختهشدهای نداشتند؛ بلکه همان سیستم ایران را با
همان زبان فارسی و کمکگرفتن از مجریان و متولیان ایرانی آن پیاده ساختند
ِ
که در این نظام هم ،خراج بهعنوان مالیات ارضی و جزیه ،مالیات سرانه بهشمار
میآمد؛ ازاینرو مسلمانان با این نظام مالیاتی تا حدودی آشنا بودند و آن را
مستلزم تحقیر و خوارسازی پرداختکنندگان آن نمیدانستند (بالذری1398 ،ق،
298؛ ماوردی1406 ،ق199 -148 ،؛ حسن ابراهیم حسن180-240 ،1970 ،؛
ِد ِنت24 ،1341 ،؛ رشیدرضا ،بیتا292/10 ،؛ بارتولد.)70-68 ،1966 ،
بهویژه آنکه ممکن است جزیه را آنگونه که گذشت کلمهای فارسی و
برگرفته از اصطالح «گزیت» بدانیم که در این صورت اختالط و امتزاج اعراب با
ایران ،بهصورت معمول زمینه آشنایی مسلمانان را با این دو اصطالح و ویژگیهای
متمایز آندو فراهم میساخت ،درنتیجه این سخن که تا قرن دوم ،تفاوت جزیه و
خراج و نیز مفهوم مالیاتی آن دو برای اعراب ناشناخته بود ،قابلپذیرش نیست.
ً
ثالثا :گفتیم که جزیه ،برابر دالیل و مستندات فراوان ،در برابر حمایت
دولت اسالمی از مال و جان و ِعرض اهلکتاب و نیز هزینههایی که بهخاطر اداره
امور آنان متحمل میشود ،خواهد بود که بهصورت طبیعی میبایست تمام و یا
بخشی از این هزینهها و خدمات را خود ذمیان بپردازند ،در این صورت نمیتوان
آن را باج نامید و تحقیر ذمیان را از آن استنباط نمود( .طباطبایی1422 ،ق،
247/9؛ منتظری1411 ،ق366/3 ،؛ روحانی1413 ،ق.)53/13 ،
ً
رابعا :جزیه ،در برابر مالیاتی که مسلمانان میپرداختند ،آنچنان ناچیز
بود که نمیتوان آن را باج نامید؛ چنانچه برخی از مستشرقان هم به این امر اشاره
نمودهاند (آرنولد77 ،1957 ،؛ جرجیزیدان .)55 ،1382 ،تازه همین مبلغ ناچیز
هم با مالحظه توان آنان گرفته میشد که اگر ناتوان بودند ،از همین مبلغ ناچیز
هم صرفنظر میشد.
افزون بر آنکه از بسیاری هم که ازنظر مالی وابسته به دیگران بوده و
خود ،استقالل مالی نداشتند همچون :کودکان ،زنان ،پیران ،بردگان ،دیرنشینان
و سفیهان و مواردی ازایندست ،گرفته نمیشد (عاملی1417 ،ق34/2 ،؛
ّ
عالمه حلی1414 ،ق288/9 ،؛ منتظری1411 ،ق363/3 ،؛ ویل دورانت،
ّ
سنخیت و تناسبی را
بیتا )108/11 ،که نشان میدهد بین باج و جزیه هیچگونه

نمیتوان یافت .بههرروی سخن ولهاوزن ،فاقد مستندات و شواهد تاریخی است،
تا جایی که از سوی شماری از پژوهشگران غربی نیز موردنقد قرار گرفته است
(دنت)18-5 ،1341 ،؛ ازاینرو نمیتوان با آن همراه شد.

 .4پرداخت جزیه در برابر چشمپوشی از کفر ذمیان
برخی از زاویه دیگری به تنقیص جزیه پرداخته و از این بابت فقه را هم
نکوهیدهاند .آنان میگویند :چگونه میتوان از اهلکتاب جزیه گرفت و در
برابر ،به آنان اجازه داد که همچنان بر کفر خود اصرار ورزند و از آن دست
نکشند ،آنگونه که در فقه آمده است ،بااینکه کفر در سلسله گناهان ،بدترین
گناهی است که ممکن است انسان در برابر آفریدگار خود مرتکب شود .نتیجة
ّ
این سخن آن است که میتوان در برابر دریافت مال ،به هر متخلف و گناهکاری،
اجازه انجام گناه ،ازجمله زنا و شراب و مواردی ازایندست را نیز داد؛ زیرا
هنگامی که بتوان در برابر دریافت مال(جزیه) ،با کفر که بدترین انحراف و
نقد و بررسی آرا و
آلودگی است ،کنار آمد ،چرا نتوان با صرف همین مال ،با دیگر گناهان کنار
دیدگاهها درباره
تحقیر اهلذمه در
آمد؟ درحالیکه این کار نوعی دینفروشی و دادوستد با دین است که در
جزیه
فرهنگ اسالمی مذموم و ناپذیرفتنی است .افزون بر آنکه این اقدام ،عقبنشینی
از شعار جهاد و مبارزه با کفر و شرک تا محو نهایی آن نیز هست که اسالم 87
مدعی جانبداری از آن است ،درصورتیکه فقه از این شعار اصلی ،در برابر
دریافت مالی اندک در پوشش جزیه ،صرفنظر کرده است( .گودفروا ،بیتا،
136؛ سرخسی1421 ،ق.)63/10 ،
نقد و ارزیابی
این ًسخن نیز قابل نقد است:
اوال :گفتیم که جزیه ،در برابر چشمپوشی از کفر ذمیان نیست؛ بلکه
در برابر حمایت از ّ
ذمیان و نیز بهجهت هزینههایی است که دولت اسالمی در
راستای ادارة امور ذمیان و خدماتدهی به آنان متحمل میشود.
ً
ثانیا :جزیه فرصتی در اختیار ذمیان قرار میدهد تا آنان با آزادی کامل در
جامعه اسالمیزندگی کنند و از نزدیک با اسالم و آموزههای منطقی و عقالنی
آن آشنا شوند و آراستگی مسلمانان را به زیور اخالق و معنویت ببینند و از این
رهگذر زمینة جذب آنان به اسالم فراهم گردد؛ درحالیکه اگر با آنان نیز همچون
مشرکان برخورد میشد و ذمیان در شرایط جنگی با مسلمانان قرار میداشتند،
شاید هیچگاه فرصت بازگشت به آغوش اسالم برای آنان رخ نمیداد (منتظری،
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1411ق .)389/3 ،ازاینرو برخی از فقیهان همچون حلبی گفتهاند :ضروری
است که ذمیان را در محافل و نشستهای عالمان دینی حاضر سازند تا حقایق
و معارف دینی را بشنوند و با براهین و دالیل مستحکم اسالمی در حوزههای
مختلف آشنا شوند و ّ
حجت بر آنان تمام گردد (حلبی1430 ،ق.)241 ،
ً
ثالثا :آنچه در مورد جزیه اهمیت دارد ُبعد سیاسی آن است ،نه بعد مالی
آن؛ چراکه از منظر فقهی ،ذمیان باید مقررات اسالمی و حاکمیت اسالم را
بپذیرند که نشانة روشن و آشکار این پذیرش نیز در همان قبول جزیه نهفته است؛
ازاینرو پذیرش جزیه میتواند معیار صداقت ّ
ذمی در ادعای همسویی با نظام
اسالمی تلقی گردد؛ بدون آنکه میزان جزیه و اندازة ّ
مالیت آن در این باب نقش
داشته باشد (طوسی ،بیتا ،المبسوط38/2 ،؛ محققحلی1425 ،ق259/1 ،؛
حسن ّ
الممی)43 ،1998 ،
اما در مورد شعار مبارزه و جهاد با کفر باید گفت :این شعار تنها در مورد
کافران حربی قابل تحقق است که با مسلمانان در حال جنگ آشکار و نهاناند،
سر جنگ نداشته و خواهان همزیستی مسالمتآمیز با
نه کسانی که با مسلمانان ِ
ّ
آناناند که ذمیان این گونهاند( .طوسی ،بیتا ،المبسوط9/2 ،؛ حلی1425 ،ق،
.)243/1
بهعالوه ،جهاد بهمنظور تحمیل عقیده نیست؛ بلکه برای رفع موانع است
تا بتوان بدون هیچگونه مزاحمتی با همة گروهها و نحلههای غیرمسلمان ارتباط
برقرار ساخت و اندیشههای ناب توحیدی را در اختیار آنان گذاشت؛ در این
صورت آیا پذیرفتنی است که نسبت به غیرمسلمانانی که حاکمیت اسالم را پذیرا
شده و میخواهند در سایه مقررات اسالمی زندگی شرافتمندانهای داشته باشند
از گزینة جنگ و جهاد استفاده شود؟ (مطهری1438 ،ق.)108 ،

 .5خوارسازی ذمیان با هدف جذب آنان به اسالم
برخی گفتهاند :اصرار بر این شیوة خوارسازانه در پرداخت جزیه،
ازآنجهت است که ذمیان در سایة تحقیری که از این راه متوجه آنان میشود ،از
کفر خود دست بردارند و به اسالم بگروند (مفید1430 ،ق273 ،؛ نجفی،1981 ،
259/21؛ الخرشی ،بیتا145/3 ،؛ خطیبشربینی1374 ،ق242/4 ،؛ حسن
ّ
الممی44 ،1998 ،؛ ویل دورانت ،بیتا.)229/11 ،
نقد و ارزیابی
این دیدگاه نیز نقدپذیر است؛ زیرا دعوت به اسالم ،برابر آموزههای

قرآنی باید با شیوههای عقالنی و خردپسند و یا به دیگر سخن از طریق حکمت
و موعظه نیکو و مجادله به احسن صورت یابد (نحل )125/تا وجدان و ِخرد
ذمی در برابر منطق نیرومند و پیام استوار و مستحکم اسالم خاضع شود و برای
آن آغوش گشاید ،نه با توهین و تحقیر که فرجامی جز دشمنی و نفرت درپی
نخواهد داشت.
بهعالوه ،این روش تبلیغ دین و شیوه ترویج اسالم ،همان تحمیل اجباری
ِ
ِّ
ضدیت آشکار آن با آموزههای قرآنی (بقره257/؛
دین است که افزون بر
طباطبایی1422 ،ق )247/2 ،و نیز سیره رسول خدا  9که میکوشید با
روشنگری و فرهنگسازی ،زمینه پذیرش آزادانه و بدون اجبار اسالم را برای
غیرمسلمانان فراهم آورد (نوری1408 ،ق31/11 ،؛ واقدی1414 ،ق)1079/2 ،
و با تعهدی هم که مسلمانان به ذمیان سپردهاند نیز مخالف است؛ چراکه آنان
تعهد دادهاند که ذمیان میتوانند با شرایطی ،همچنان دین پیشین خود را بدون
دغدغه و نگرانی حفظ کنند و از حمایت و رأفت اسالمی نیز برخوردار باشند؛
درحالیکه آزاررسانی و تحقیر آنان با هدف تغییر دین ،نقض صریح این تعهد
است که مردود و ناپذیرفتنی است.
نتیجهگیری
 .1در ایرادهای پژوهشگران غربی بر فقه اسالمی و نیز گفتههای شماری
از فقیهان آمده است :اصل تشریع جزیه با هدف اهانت و تنبیه اهلکتاب صورت
گرفته است .این سخن به دالیل زیر مردود شناخته شد:
 .1.1جزیه ،تنبیه و عقوبت نیست؛ بلکه در برابر حمایت اسالم از
اهلکتاب است.
 .1.2کافران بسیاری هستند که در عین التزام به کفر ،جزیه هم
نمیپردازند؛ درحالیکه اگر جزیه ،مجازات تنبیهی باشد ،آنان نیز باید آن را
بپردازند.
آمیزبودن جزیه و نقش تنبیهی آن ،با عمومات و اطالقات
 .1.3توهین
ِ
ِ
قرآن و سنت و نیز سیره رسول خدا 9و مسلمانان و همچنین تلقی خود ذمیان،
ناسازگار است.
 .1.4ممکن است جزیه همان «گزیت» فارسی باشد که عبارت از مالیاتی
است که از مردم جهت تأمین امنیت کشور گرفته میشد؛ ازاینرو نمیتوان آن
را توهینآمیز دانست.
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 .2گفتهاند :طراحی چگونگی پرداخت جزیه هم در فقه که با استفاده از
ِ
آیه ...« :و هم صاغرون» صورت یافته ،مستلزم وهن اهلکتاب است .این ایراد
هم به دالیل زیر مردود شناخته شد:
برابر گفته برخی فقیهان بهمعنای التزام به احکام اسالمی
 .2.1صغار ِ
است و نه اهانت و اذالل ذمیان.
 .2.2این برداشت با روح و ماهیت آموزههای اسالم و نیز با سیرة عملی و
قولی پیامبر و خاندان آن حضرت که تعامل عقالنی و محترمانهای با ذمیان داشته
و به آن سفارش مینمودند ،در تعارض است.
 .2.3استنباط یادشده ،با عقد ذمه هم که نیازمند رضایت هر دو طرف
عقد است در تنافی است.
 .3گفتهاند :جزیه ،در نگاه مسلمانان صدر اسالم ،همان باجی بوده
که فاتحان از اقوام مغلوب میگرفتند ،ولی سپسها فقیهان بهمنظور وجاهت
بخشیدن به آن ،آن را به مالیات تفسیر نمودهاند.
این نقد نیز مردود است؛ چراکه اسناد تاریخی بیانگر آن است که مسلمانان
عصر نخست نیز از جزیه ،تفسیر مالیاتی داشتهاند .بهعالوه جزیه ،از اختراعات
اسالم نبود؛ بلکه در گذشته هم دولتهای ایران و روم آن را از مردم میگرفتند؛
ازاینرو اعراب کموبیش با آن آشنایی داشتند .ضمن آنکه میزان جزیه آنقدر
ناچیز بود که نمیتوان نام باج را بر آن نهاد.
 .4نیز گفتهاند :آیا میت ًوان بهخاطر دریافت مال(جزیه) به تأیید کفر
پرداخت؟ که در پاسخ گفتیم اوال :جزیه در برابر حمایت از ذمیان است ،نه تأیید
ً
کفر آنان و ثانیا جزیه فرصتی را در اختیار ذمیان قرار میدهد تا در مورد اسالم
بیندیشند و با آ گاهی و اختیار پذیرای آن گردند.
 .5برخی هم فلسفه اهانت به ذمیان را ،جذب آنان به اسالم دانستهاند که
این سخن هم مردود است :نخست ازآنجهت که باید دعوت به اسالم با شیوههای
عقالنی صورت یابد ،نه با روشهای نادرست .بهعالوه استفاده ازاینروش برای
ترویج اسالم ،همان اجبار در دین است که به ّ
نص قرآن مردود است.
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