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 چکیده
هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف آن زمان، مالیاتی بر اسالم به

های اسالمی جنگجویان غیرمسلمان متقاضیِ سکونت در سرزمین

 های گرفته)جزیه( وضع کرده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات

های غیر اسالمی بسیار کمتر بوده و در برابر آن، جان شده توسط دولت

گرفته است. و مال غیرمسلمانان در حمایت حکومت اسالمی قرار می

نظام جزیه در اسالم بر سه اصل استوار است: تراضی دو طرف قرارداد، 

متعهد از شرکت در  بودن مقدار جزیه و معافیت غیرمسلمانانِ کاند

سباب، شرایط، موارد سقوط و فلسفه گرفتن دفاع از سرزمین اسالمی. ا

دنبال توهین و ذلت غیرمسلمان نبوده دهد که اسالم بهجزیه نشان می

 .است

 
 

 .ذمه، فقه اسالمیجزیه، اهلواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

When legislating its rulings based on the 

international customs of the time, Islam 

introduced a tax called jizya on a group of non-
Muslim combatants who applied for residence in 

Islamic lands. The amount of this tax was much 

less compared to the taxes collected by non-
Islamic countries, and in return for it, the lives and 

property of non-Muslims were protected by the 
Islamic state. The jizya system in Islam is based 

on three principles: mutual agreement of the 

parties of the contract; the small amount of the 
jizya, and the exemption of committed non-

Muslims from participation in the defense of the 

Islamic land. The reason, conditions, instances of 
lapse and the philosophy of jizya collection show 

that Islam was not seeking to insult and humiliate 

non-Muslims. 

Keywords: jizya (poll tax), zimmi (non-Muslim 

citizens), Islamic jurisprudence. 
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 مقدمه

عنوان آخرین دین آسمانی، احکام مشخصی برای ناباوران خود داشته که بر اساس آن، حقوق اسالم به

گردد. دالیل کلی شریعت، حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان می های اسالمی تضمیناین افراد در سرزمین

ای از موارد که تکلیف مسلمانان است، مساوی دانسته است. در ادوار تدوین کتب فقه، را جز در پاره

هایی که حکّام غیرمسلمان یا کارگزاران غیرمسلمانِ برخی از فقهای اسالمی تحت تأثیر محیط و خشونت

اند که اند، احکامی صادر نمودهدر دوره عباسیان در حق مسلمانان روا داشته خلفای اسالمی خصوصاً

رسد با کلیات دین همخوانی نداشته باشد. متأسفانه این موارد در کتب فقه ثبت شده و گروهی نظر میبه

 اند.نیز به تبعِ سلف خود آن را به مانند حکم شرعی قلمداد نموده

یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، با اختیار کامل حق می براساس متون فقهی، غیرمسلمان

در سرزمین اسالمی اقامت گزیده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسالمی 

. در پی درخواست او مبنی بر تابعیت سرزمین اسالمی، مسلمانان (221/ 7، 2891کاسانی، خارج گردد )

مگر اینکه ثابت  (21/395تا، مقدسی، بیاند به خواسته او جواب مثبت دهند؛ )اسالمی ملزمو حکومت 

شود و یا اراده به هم زدن نظم عمومی دارد گردد وی به قصد جاسوسی به سرزمین اسالمی وارد می

کی گردد که یبعد از پذیرش پیمان ذمه وظایفی بر وی مقرر می (.145-4/144تا، خطیب شربینی، بی)

ترین آن وظایف، پرداخت جزیه است. برخی از فقها، این وظیفه مالی را دال بر به ذلت افکندن و از مهم

چنین نظراتی سبب شده اند. اینخواری غیرمسلمانان و مجازاتِ ماندن آنان بر دین خود دانسته

نویسد: مر میلوریئل نیست. شناسان، اسالم را دینی بدانند که هیچ احترامی برای پیروان ادیان دیگر قاشرق

تر ها و از این باالها و مسیحیمادامی که اسالم باقی است، صلح و سازش پیروان اسالم، حتی با کلیمی»

 .(25، 2544عمید زنجانی، ) «با سائر افراد بشر، یک مسأله الینحل خواهد بود

حیح دلیل و بیان مفهوم صی توصیفی تحلیلی با تعریف جزیه این جستار در پی آن است که به شیوه

شرعی، سبب، شرائط و موارد ساقط شدن آن، تبیینی صحیح از فلسفه وجوب آن ارائه نموده و گفته خالی 

 از دلیل گروهی از فقها که با کلیات قرآن و سنت مغایرت داشته را روشن سازد.

 و اصطالحی جزیه تعریف لغوی

، 2411)فیروزآبادی،  دانسته استجِزاءٌ  جِزًى وجِزْیٌ ورا خراج زمین و جمع آن را فیروزآبادی جزیه

ی بوده و آن مال به معنی کفایه از ماده جزاء «فِعلَة»بر وزن جزیه ابن اثیر بر این باور است که  (.2171
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خوارزمی از میان لغویان (. 2/172ق، 2588اثیر، ابن) دنکنآن منعقد می عقد ذمه را بر اهل کتاب، که است

دانسته و به تبع او گروهی از مفسران این نظریه را « گِزیَت»جزیه را در اصل، معرب لغت فارسی عرب، 

جرجی زیدان نیز از لحاظ تاریخی اثبات  (.21/211، 2894عاشور، ابن؛ 93تا، خوارزمی، بیاند )پذیرفته

 را معربو سپس لفظ آن نموده که عرب این واژه را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا از ایرانیان گرفته

 (.2/275، 2578نموده است )

داند می را مالی جزیهمالکی  هعرفابنجزیه در اصطالح فقهی با تعابیر متفاوتی شناخته شده است. 

. (5/125، 2418علیش، پردازد )غیرمسلمان در قبال تأمین امنیت و مصونیتش به دولت اسالمی میکه 

ت اند که غیرمسلمان در قبال سکونحنبلی جزیه را مالی دانسته ابن قدامهالدین شافعی، عالمه حلی و تقی

عالمه ؛ 319، 2884الدین حصنی، تقیباشد )صورت سالیانه ملزم به پرداخت آن میدر سرزمین اسالمی به

براساس تعریف صاحب جواهرالکالم غیرمسلمان در  (.8/115، 2413قدامه، ؛ ابن8/173تا، حلی، بی

پردازد؛ اما در عوض، حکومت اسالمی موظف به دفع دشمن نت در سرزمین اسالمی جزیه میقبال سکو

(. ابن مفلح حنبلی معتقد است جزیه مالی است که در قبال 12/117تا، نجفی، بیگردد )و جنگ از او می

(. از 5/521، 2415مفلح، ابنشود )اقامت غیرمسلمان در سرزمین اسالمی و در عوض قتل او گرفته می

شود که اصل بر این است که غیرمسلمان در سرزمین اسالمی حق حیات این تعریف چنین برداشت می

 دارد.ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می

ه منزله مان دانسته که بدر میان متأخرین، عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر غیرمسل

، کند که با اسالم آوردن غیرمسلمانباشد. وی در تأیید این تعریف استدالل میزکات واجب بر مسلمان می

رسد طباره در این تعریف دچار اشتباه شده؛ نظر میبه (.421، 2883طباره، گردد )جزیه از او ساقط می

و در این خصوص  (215)توبه/چون زکات نوعی عبادت است که به هدف تزکیه فرد مسلمان مشروع شده 

هیچ مشابهتی به جزیه ندارد. همچنین ساقط شدن جزیه بعد از اسالم آوردن فرد غیرمسلمان، دلیل روایی 

را با وجوب زکات بر فرد مسلمان مرتبط دانست. توان آنیو نم (4/237، 2591دارقطنی، ) خاص داشته

تواند صحیح باشد که زکات و جزیه از منابع مشترک درآمد حکومت فقط در صورتی این تعریف می

 اسالمی باشند.
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 تاریخچه جزیه

ی وقت را پدید آورده باشد.جزیه از قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسالم آن

ها، مالیات از آنان مردم آتن به کرانه آسیای صغیر رسیدند در مقابل حفظ جان آنان از هجوم فنیقی

نمودند بر ها هر جایی را فتح مینمودند. دو ابرقدرت دنیای آن روز روم و ایران بودند. رومیدریافت می

یلی بیشتر بود. مثال همین که کردند که میزان مالیات آنان از جزیه در اسالم خمردم آن، مالیات وضع می

رومیان کشور فرانسه را فتح نمودند بر هر یک از اهالی آن، سالی نُه تا پانزده لیره معین نمودند که هفت 

 (.2/275، 2578برابر جزیه مسلمانان بود )جرجی زیدان، 

مومی یه را عکسری انوشیروان، اولین فردی بود که جز گرفتند.ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می

کسری انوشیروان از مردم ایران جزیه  (.21/137، 2881بندی کرد )رشید رضا، را طبقهنمود و مقررات آن

داشت و کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف، سپاهیان و سایر مردم موظف به دریافت می

 .(2/275، 2578پرداخت آن بودند )رک: جرجی زیدان، 

تناسب با مقتضیات زمان تشریع شده است. بنابراین طبیعی است که اسالم قوانین احکام اسالمی م

لمانه های ظاالمللی بوده را بپذیرد. با این وجود اسالم جنبهالملل آن دوره که مورد تأیید عرف بینبین

ظامی بودن این قانون را زدوده و این مالیات را در حدی اندک و فقط بر جنگجویانِ معاف از خدمات ن

 امضا نمود.

 جزیه مشروعیتدلیل 

قَاتِلُواْ الَّذِینَ الَ » فرماید:خداوند می گردد.مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می

اْلحَقِّ مِنَ الَّذِیَن أُوتُواْ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاَل بِالْیَوْمِ اآلخِرِ وَاَل یُحَرِّمُوَن مَا حَرََّم الّلهُ وَرَسُولُهُ وَالَ َیدِینُونَ دِینَ 

 روز و خدا به که کتاباهل از کسانى با» (18/)توبه« الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

 یند به متدین و دارندنمى حرام اندگردانیده حرام اشفرستاده و خدا را آنچه و آورند،نمى ایمان بازپسین

در سنت قولی و عملی پیامبر «. دهند جزیه خود دست به خوارى کمال با تا کنید، کارزار گردند،نمى حق

دیث حسنت، ترین دلیل فقهای اهل شود؛ اما معروفدالیل فراوانی مبنی بر مشروعیت این حکم دیده می

کلینی، ( و مشهورترین دلیل فقهای امامیه، خبر اسیاف )رک: 4128، ش3/258تا، رک: مسلم، بی) بریده

به  اند( است. بر اساس این دو حدیث، ابتدا غیرمسلمانانی که با مسلمانان وارد جنگ شده3/21، 2515

 یابد؛ اما اگر نپدیرفتند به پرداخت جزیه و ماندنشوند. اگر پذیرفتند جنگ خاتمه میاسالم فرا خوانده می
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ود. ششوند. اگر پذیرفتند، صلح جایگزین جنگ میدر سایه حکومت اسالمی فرا خوانده می بر دین خود

 شود.اگر دو راه حل مذکور پذیرفته نشد به جنگ ادامه داده می

را  بن شعبه لشکر کسری ةمغیرهمچنین روایت شده هنگامی که لشکر اسالم به مرزهای ایران رسید، 

(، و در خبری دیگر، 1898، ش5/2231، 2417بخاری، یه فرا خواند )به توحید یا پرداخت جز در نهاوند

از  گرفتن جزیه (. همچنین2399، ش4/247تا، ترمذی، بیه است )جزیه گرفت نبحری زرتشتیانپیامبر از 

 (.1/51، 2597طوسی، )اند شتهآن اجماع دا که مسلمانان بر مشروعیت بودهقضیه مشهوری  ،غیرمسلمان

 سبب وجوب جزیه

ن واژه گردیده، سپس ایوسیله آن دسترسی به آب ممکن میسبب در لغت به معنی طنابی بوده که به

 عنوان استعاره استفاده شده استوسیله آن، به چیزی دیگر اتصال حاصل گردد، بهبرای هر چیزی که به

وجود داشته  . سبب در اصطالح اصولیان عبارت است از آنچه با وجود آن، حکم(5/59، تازبیدی، بی)

عقد » بر غیرمسلمان، سبب وجوب جزیه (.2/582، 2411نمله، باشد )و با نبودنش، حکم نیز معدوم می

(. به عبارتی با انعقاد عقد ذمه، اخذ جزیه از غیرمسلمان مشروعیت 7/222، 2891کاسانی، ) است «ذمه

خاطر تضمین حقوق . عقد ذمه بهماندیابد و با عدم انعقاد آن، مشروعیتی برای اخذ جزیه باقی نمیمی

 گرددغیرمسلمانان منعقد شده و پس از انعقاد آن خون و مال ذمی به مانند خون و مال مسلمان محترم می

 (.211و7/542، 2891کاسانی، )

 شرائط وجوب جزیه

شرط با سکون حرف راء، در لغت عرب به معنی الزام شیء و ملتزم بودن بدان در معامله بوده که با 

(. شرط در اصطالح اصولیان عبارتست 5/111، 2588فارس، ابنمع شروط و شرائط وارد شده است )ج

باشد ولی با وجود آن، الزم نیست حتما حکم وجود داشته باشد از آنچه با فقدان آن، حکم نیز معدوم می

جهت تحقق وجوب پرداخت جزیه بر غیرمسلمان، وجود شرائطی الزامی است  (.2/284، 2412قرافی، )

 شود. این شرائط عبارت است از:که با فقدان آن، جزیه از او گرفته نمی

 عقل، بلوغ و ذکوریتالف( 

دیوانه  شخصامامیه جزیه بر کودک، زن و  و زیدیه ه،حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابلی به اتفاق فقها

؛ 1/318تا، خطیب شربینی، بی ؛2/478، 2411عبدالبر، ابن ؛2422،1/143ام و دیگران، ظن) واجب نیست
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 حتی قرطبی(، 5/295، 2411عالمه حلی، ؛ 3/531، 2411مرتضی، ابن؛ 112-5/111، 2415زرکشی، 

اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب ( ؛9/221، 2594قرطبی، ) نقل نموده است این امر براجماع را 

 (7/547، تاابن حزم، بی) اند.شمرده

 گیر بودن، کوری و پیریسالم بودن از عیوبی مثل زمینب(  

اجب و مردگیر و شخص کور و پیرجزیه بر شخص ناتوان و زمینقائلند  حنابلهو  حنفیه، مالکیه

در این و امامیه  شافعیه(. 1/518 تا،صاوی، بی ؛5/111، 2415زرکشی، ؛ 1/31تا، بابرتی، بییست )ن

ست؛ یاول: جزیه بر افراد مذکور واجب است. دوم: جزیه بر افراد مذکور واجب ن اند.و نظریه نوشتهد ،مورد

، 2597؛ طوسی، 4/141تا، خطیب شربینی، بیباشند )جنگجو نمیزنان و کودکان  مانندچون آنان به 

 فاع ازبه د مسلمان بودند واجب نبود با بدنشانافراد مذکور اگر  :گویند در مقام استدالل. حنفیه (1/45

 ازنی بد دفاعچون جزیه جایگزین  ؛شودبنابراین از آنان جزیه گرفته نمی برخیزند. سرزمین اسالمی

 (.7/222، 2891کاسانی، ) است سرزمین اسالمی

 بودن ذمیاز کار افتاده نناتوان و  ،فقیرج( 

ودود، مبنا) دانندکه توانایی کار کردن ندارد واجب نمی حنابله جزیه را بر فقیریو مالکیه  حنفیه،

گونه دینب این گروهاستدالل (. 1/291، 2414تیمیه، ابن؛ 2/478، 2411عبدالبر، ابن؛ 4/259، 2531

 :خاطر گفته خداوندهالناس بدر حق عاجز است و عاجز از ادا ،واجب یفقیر از کار افتاده از ادا :است

 هنگام تا پس باشد تنگدست بدهکارتان اگر و» (191)بقره/ «عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَْیسَرَةٍوَإِن کَانَ ذُو »

ه ویت داشتاول ،جزیه پرداختپس معذور بودن فرد مذکور در  است.معذور .« دهید او به مهلتى گشایش،

جزیه از فقیر از کار افتاده ساکن  ،بن خطاب همچنین در زمان خالفت عمر شود.و جزیه از او گرفته نمی

. جزیه برداشت ،کردهمچنین خود عمر بن خطاب از پیرمرد مسکینی که گدایی می .عراق گرفته نشد

 اشتوانایى قدر به جز را کسهیچ خداوند» (191/)بقره« الَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا» به آیه همچنین

ار ک جزیه بر فقیری که توان کسب وو امامیه  شافعیه در قول مشهور اند.استدالل نموده «.کندنمى تکلیف

ارا جزیه تا موقع د ،چیز بودگونه که وقتی سال تمام شد و ذمی بیبدین دانسته شده است. ندارد واجب

، 2423 قلیوبی،) ای بر او نیستجزیه هر دو مذهب، مشهور مقابلماند. در قول شدنش در ذمه او می

 .(1/59، 2597طوسی، ؛ 4/152
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 ذمید( راهب نبودن 

به  راهبخون  :نندکاستدالل میاین گروه چنین  دانند.حنابله جزیه را بر راهبان واجب نمی مالکیه و

؛ 1/714تا، نفراوی، بی) ای بر او نیستجزیه ،بنابراین در عقد ذمه مانند خون زن و کودک، محفوظ بوده؛

اند. قدوری از مذهب حنفی در این خصوص عبارات متفاوتی نوشته (. فقهای4/275، 2411عبدالبر، ابن

رتباط ااما اگر با مردم  ؛شودگرفته نمی، اندجزیه بر راهبانی که از مردم کناره گرفتهکند: حنفیه نقل می

هنگامی  کند:میبن حسن از ابوحنیفه روایت  محمدهمچنین  شود.جزیه از آنان گرفته می ،داشتند اجتماعی

شود که توانایی کار کردن داشته باشند و قول ابویوسف نیز همین است و وضع هبان جزیه گرفته میااز ر

 با اینکه قدرت کار کردن نعدم کار کردن آنا و کنند که آنان اهل قتالندجزیه بر آنان را چنین توجیه می

گونه که اگر شخصی زمین خراجی داشته باشد و با ه بر آنان نیست. همانمانع وجوب جزی داشته باشند،

، 2421عابدین، ابن) گرددراج از او ساقط نمیخ ،کنداینکه توانایی کشت در آن دارد ولی کشت نمی

. امامیه در این دانندجزیه را بر راهب واجب می و امامیهشافعیه (. 1/211، تاهمام، بیابن؛ 4/288

 دانند.می بهااجارهبه مانند  راجزیه  عمومیت آیه مشروعیت جزیه استناد کرده و شافعیه نیزخصوص به 

-159، 2415شیرازی، ) قول دیگری مبنی بر عدم وجوب جزیه بر آنان وجود دارد شافعیه در مذهب

 (.1/41، 2597؛ طوسی، 157

 موارد ساقط شدن جزیه بعد از وجوب

اسالم آوردن ذمی، مرگ او، گذشتن مدت پرداخت  ست از:ا عبارتکند مواردی که جزیه را ساقط می

اسالمی در حمایت از ذمی و شرکت ذمی در دفاع  حکومت ناتوانیوجود آمدن برخی عذرها، جزیه، به

 .سرزمین مشترک اسالمیاز 

 اویا مرگ ذمی اسالم آوردن الف( 

ردی فگردد. بدین معنی ذمی ساقط می حنفیه، مالکیه و زیدیه قائلند که جزیه با اسالم آوردن یا مرگ

نمود و  وفاتاسالم آورد یا  ،جزیه بر او واجب است هرگاه بعد از یک سال یا بیشتر از وجوب آن که

، 2412سرخسی، ) شوداز ترکه او گرفته نمی جزیه از او ساقط شده و ،ای پرداخت نکرده بودجزیه

این نظریه به قرار زیر  دالیل(. 3/531، 2411مرتضی، ابن؛ 2/573، 2419رشد، ابن؛ 21/241-251

(. دیگر 2848، ش1/595، 2423طبرانی، « )ای واجب نیستبر مسلمان جزیه»حدیث نبوی: است. ابتدا 
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با  ،کفر .نه به طریق دیون و عقوبات ،در کفر واجب شده ماندنبر  مجازاتجزیه به طریق که دلیل آن

عقد ذمه و  کهدلیل آخر آن .شوداعمال نمی مجازاتی ،از مرگ گردد و هچنین بعداسالم آوردن ساقط می

 دیگر عقد او، مرگیا بعد از اسالم آوردن  بنابراین .ای برای اسالم آوردن ذمی استوضع جزیه وسیله

حنابله و امامیه نیز به مانند حنفیه وقتی ذمی (. 21/257، 2412سرخسی، ) ماندای باقی نمیو جزیه ذمه

 ؛کننداما جزیه را بعد از مرگ ذمی ساقط نمی کنند؛جزیه را از او ساقط می ،اسالم آورد ،لبعد از یک سا

 اننددجزیه را بر ذمی واجب نمی ،این دو مذهب قبل از اتمام سال. شوداز ترکه او گرفته می قائلند بلکه

؛ 5/528، 2415مفلح، ابن)گردد جزیه از او ساقط می ،سال وفات نمود یاگر ذمی در اثنا و معتقدند که

 (.8/575تا، عالمه حلی، بی

دانند؛ چون جزیه را دَین دانسته و به شافعیه، اسالم آوردن و مرگ ذمی را موجب سقوط جزیه نمی

الل حنابله داست(. 525، 2413نووی، گیرند )را از ذمی مسلمان شده یا ترکه ذمی میمانند سائر دیون، آن

غَفَرْ قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن یَنتَهُواْ یُ» آیه . نخستباشدجزیه است به دو دلیل میکننده ساقط  ،در اینکه اسالم

 اگر: »بگو اندورزیده کفر که کسانى هب» (59/)انفال «لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ األَوَّلِینِ

 مورد در خدا سنت یقین، به ،بازگردند اگر و شودمى آمرزیده برایشان است گذشته آنچه بازایستند،

؛ 5/528، 2415مفلح، ابن« )کنداسالم ماقبل خود را قطع می: »نبویحدیث  و دوم« .گذشت پیشینیان

 (.23981، ش8/394، 2421هیثمی، 

سقوط جزیه  شود. چونرسد جزیه با هر دو مورد اسالم آوردن ذمی و مرگ او ساقط مینظر میبه

یه جزباید خاطر نشان کرد  در مورد مرگ ذمی. باشدنبوی میصحیح مستند به حدیث  ،سالم ذمیابا 

م آوردن ای برای اسالکه وسیله استبدین خاطر  بلکه تشریع آن ؛اندوزی مسلمانان تشریع نشدهبرای مال

ز بین مقصد نیز ا ،مقصد حاصل شده و وقتی ذمی وفات نمود ،وقتی ذمی اسالم آورد بنابراینذمیان باشد. 

 به وسیله نیست. متوسل شدنرفته و نیازی به 

 به وجود آمدن عذرب( 

فقیر یا بیمار  هنگامی که ذمی: گویند حنفیه در این زمینه تصریح بیشتری نسبت به سائر فقها داشته و

ه را در شتگردد. به عبارتی اگر جزیه سال گذجزیه از او ساقط می ،خورده گرددلگیر یا پیر و ساو زمین

 مالکیه (.1/537، 2414مازه، ابند )شوای از او گرفته نمیدیگر جزیه بود، وقت خودش پرداخت نکرده

 شود؛ اما اگر ذمیپردازد، جزیه از او گرفته میرا نمیخاطر فرار از پرداخت جزیه، آنبه اگر ذمیمعتقدند 
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بر او ی اجزیهنیز و بعد از توانایی یافتن  شودگرفته نمیجزیه از او  ،توانایی پرداخت جزیه را نداشت

 (.1/111، تادسوقی، بینیست )

 اناسالمی در دفاع و حمایت از ذمی حكومتناتوانی ج( 

-ردهاین مسأله را معتبر شم اما متفکرین اسالمی معاصر؛ شوددیده نمیمتقدم در کتب فقهی  مورداین 

خاطر رعایت و چون اسالم به ؛ن استابدل از حمایت و دفاع از ذمی ،جزیهاند. محققان متأخر معتقدند 

بنابراین هرگاه مسلمانان  .بر آنان واجب ننموده است را سرزمین اسالمینان وظیفه دفاع از آعنایت به 

 (.218، 2419زیدان، ) گرددجزیه ساقط می ،نتوانستند از آنان دفاع نموده و از حمایت آنان ناتوان شدند

رسد ناتوانی حکومت اسالمی نظر میبهمعاهدات ذمه در صدر اسالم و در طول تاریخ اسالم،  یتقرابا اس

باشد. در تأیید این نظریه شواهد تاریخی و معاهدات صدر در دفاع از غیرمسلمانان، ساقط کننده جزیه می

 گردد:اسالم بسیار است که به سه سند از آن اسناد اشاره می

مایت حو  امانپس بر توست  در منطقه حیره آمده: «صلوبا بن نسوطا»لد بن ولید با نامه خادر صلح .2

در غیر  .ماستحق جزیه گرفتن  ،ع نمودیمدفدفاع نموده و دشمنانتان را  اگر از شما ، بنابراین ...

 (.1/528، 2417طبری، قادر به دفع دشمن شما باشیم )گیریم تا اینکه ای از شما نمیصورت جزیهاین

فرمانده لشکر اسالم در فتح شام گزارش شد که جمع انبوهی از  «ابوعبیده عامر بن جراح»وقتی به . 1

ن ااند به کارگزارانش نامه نوشت که جزیه و خراجی را که از ساکنرومیان برای جنگ با آنان گرد آمده

ما ن جهت به شآالتان را از امو به مردم آن شهرها بگویند: گردانده و آن سرزمین گرفته بودند بدانان باز

ما نیز . شاندآمدهبرای جنگ با این دیار گرد  باز گرداندیم که به ما گزارش رسیده جمع انبوهی از رومیان

قبال پرداخت جزیه از شما دفاع نماییم. ما توانایی چنین کاری را نداریم.  شرط نهاده بودید که در بر ما

د، به یگردانیم. اگر خداوند ما را بر آنان پیروز گردانبه شما باز میاینک آنچه را از شما ستانده بودیم، 

 (.235تا، قاضی ابویوسف، بی) همان شروط و آنچه بین خود نوشتیم، پایبندیم

ار ای یک دینمقدار جزیه بر هر خانواده برای ساکنین شهر تفلیس آمده: «هحبیب بن مسلم»در نامه  .5

ای پیش آمد که نتوانستند در مقابل دشمن از شما حمایت نمایند، مانان مسأله، و اگر برای مسل ... باشدمی

 (.111-112، 2899بالذری، گردد )شود و این موجب پیمان شکنی نمیای از شما ستانده نمیدیگر جزیه

 



 89/  0410 پاییز و زمستان -دومشماره  -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 سرزمین مشترک اسالمیمشارکت ذمیان در دفاع از د( 

. ودشدیده نمی ،جز یک نقل در مذهب اباضیهمتقدم فقه  در کتب لقب مسألهنیز به مانند  مورداین 

 ،علیه دشمنانشان یاری کردند ،مسلمانان را با سالح ،ذمهاگر اهلنویسد: می در شرح کتاب نیلاطفیش 

جزیه (. اندیشمندان متأخر اسالمی نیز معتقدند 27/371، 2413اطفیش، ) کندامام کل جزیه را رها می

اقدام  ،مشارکت داشتند سرزمین اسالمیهنگامی که ذمیان در دفاع از  بنابراین است.ن ابدلِ حمایت از ذمی

رسد جزیه در نظر می(. به251تا، زیدان، بی) خاطر آن واجب شده استاند که جزیه بهبه اصلی نموده

ن رفتقبال دفاع از ذمیان مشروع شده و اگر ذمیان خود در دفاع از سرزمین اسالمی اقدام کنند دیگر گ

ند. کجزیه از آنان ممنوع باشد. محدث نوری روایتی از امام صادق بیان داشته که این نظریه را تأیید می

اش ساقط هر فرد ذمی که در جنگ با مشرکین از وی یاری خواسته شود، جزیه»فرماید: ایشان می

تأیید این صحابه سوابق تاریخی و معاهدات عصر همچنین  (.31، ش22/212، 2419نوری، ) «گرددمی

 :ای از این معاهدات عبارت است ازکند. پارهقضیه را تقویت می

 شگر.به نام خداوند بخشنده بخشای آن آمده: قسمتی از به ساکنان آذربایجان، که در «بن فرقد بهعت»نامه  .2

هد. دکارگزار امیرمؤمنین عمر بن خطاب به ساکنان آذربایجان می «بن فرقد بهعت»این امانی است که 

 افرادی که در هر سال امانی بر جان و مال و دینشان که در قبال آن به اندازه تواناییشان جزیه بپردازند.

ه کسی ک شود وای در آن سال از آنان گرفته نمیجزیه ،برای دفاع از این سرزمین گرد آیند در قبال آن

اید و ب نصیب او به مانند شخص مقیم است ،هر خارج نشدشاز  ،آناز هر اقامت گزید و برای دفاع در ش

 (.1/431، 2417طبری، ) جزیه دهد

 قهسرا»)پادشاه منطقه باب( از  «شهربراز: »کندنقل می ،«ارمینیه» نواحیاز « باب»طبری در فتح منطقه  .1

واست کرد در قبال همکاری آنان در دفع دشمن به هر فرمانده مسلمانان در آن مناطق درخ «بن عمرو

 ما این قضیه را از نحوی که بخواهند، جزیه را از او و افراد همراه او نگیرد. سراقه پذیرفت و بدو گفت:

اما افرادی که در شهر اقامت دارند و  ؛یدئپذیریم تا زمانی که بر آن شرط مداومت نماتو و همراهانت می

ه در که از غیرمسلمانانی ک روشی شدپذیرش این پیمان، . کنند باید جزیه بپردازندم نمیبه امر دفاع اقدا

وع را سراقه این موض جزیه برداشته شود. ،شوندایستند و در این امر علیه آنان بسیج میمقابل دشمن می

با آن مخالفت ه و احدی از صحابه را نیکو دانستعمر نیز اجازه داد و آن .به عمر بن خطاب گزارش داد

 (.341-1/342، 2417طبری، ننمود )
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ه ب بن خطاب در زمان خالفت عمر فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس «سوید بن مقرن»نامه  .5

ست از ای ااین نامه نام خداوند بخشنده بخشایشگر.به ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: فرمانروای

و  حمایتو اهل دهستان و سائر اهالی گرگان: شما در  «صول بن رزبانرزبان »به  «سوید بن مقرن»

هر شخص بالغی در هر سال به اندازه تواناییش  ،در مقابل .امان ما بوده و بر ماست که از شما دفاع کنیم

و از  باشداش میجزیه بدلیاری نمود، یاری رساندنش  را ما ،جزیه بپردازد. هرکس در امر دفاع و امان

 (.1/359، 2417طبری، ) گرددجزیه معاف میخت پردا

شکنی نموده و خواستند این منطقه را به پیمان« انطاکیه» در منطقه «لکام» هایدر کوه «جراجمه. »4

افرادی را فرستاد تا برای بار دوم آن منطقه را فتح کنند  «بن جراح هابوعبید»امپراطوری روم ملحق کنند. 

 رد باقصد نبرا والی آن جا قرار داد. حبیب بن مسلم  «حبیب بن مسلم فهری» ،و بعد از فتح دوباره آن

ن با او وارد جنگ نشدند و درخواست صلح و امان نمودند و با او صلح نمودند آ اما اهالی نمود،جرجومه 

 یگرهای لکام بوده و دمسلمانان در رشته کوه بانسربازان و نیروهای مسلح پشتیبانی و دیدهاینکه  بر

 (.238-211، 2899بالذری، ) ای از آنان گرفته نشودجزیه

 فلسفه وجوب جزیه

ر شود. فقهای حنفیه ددر فلسفه وجوب جزیه بر ذمیان، عبارات مختلفی در کتاب های فقه دیده می

اند. اول: جزیه بدل از عصمت و حفظ خون ذمی است. دوم: جزیه این خصوص چهار نظریه ارائه نموده

ذمی در سرزمین اسالمی است. سوم: جزیه بدل از یاری رساندن به مسلمانان در جنگ  بدل از سکونت

 ،تاهمام، بیابن: رکعلیه سرزمین مشترک اسالمی است. چهارم: جزیه بدل از قتل یا قتال با ذمی است )

 (.1/35تا، بابرتی، بی ؛7/221 ،2891کاسانی،  ؛1/31
رسد، قول اصح نظر می( به254-21/259، 2412بر اساس تصریح سرخسی در کتاب مبسوط )

حنفیه بر این باشد که جزیه به نسبت ذمیان بدل از حفظ خون آنان و به نسبت مسلمانان بدل از یاری 

ود شمتون فقهی حنفیان فهمیده میمنابع فوق در آنچه از چکیده باشد. رساندن آنان به سرزمین اسالمی می

ش ذمیان نیز با پذیر در مقابل دشمنان بر ساکنین آن واجب است. اسالمیسرزمین این است که دفاع از 

حیت صال ،با دشمنان اسالم هاما به علت اشتراک عقید ؛گردندمی سرزمین اسالمیساکنین  وجز ،عقد ذمه

ای بر آنان واجب نموده تا جایگزین یاری لذا شارع جزیه ؛ندارند انانتش مسلمریاری رساندن بدنی به ا
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بدنی به جنگجویان مسلمان باشد. به همین سبب نیز در این مذهب از پیرمرد فرتوت و شخص  نرساند

 .شودای گرفته نمیجزیه، گیرنابینا و زمین

، 2884قرافی، ) ذمه استبدل از قتل اهل کهخاطر آنبهجزیه واجب شده معتقدند مالکیه و زیدیه 

 نمایند.دادن جزیه جان خود را از تعرض حفظ می به عبارتی با (.1/191، 2411مرتضی، ابن؛ 5/434

 سرزمین ذمه دراهل سکونتو  حفظ خونچون بدل از  ؛دهشجزیه واجب  و امامیه قائلند حنابله ،شافعیه

 (.7/171، 2597؛ طوسی، 21/383تا، ؛ مقدسی، بی1/111، 2411زکریا انصاری، )ابن است اسالمی

 از وظیفه دفاع از انخاطر معاف نمودن آنن بهااسالمی از ذمی حکومتحمایت  بدلِ  ،جزیهرسد می نظربه

اسالمی از ذمیان در مقابل دفاع از آنان در برابر دشمن جزیه  حکومتباشد. به عبارتی  سرزمین اسالمی

ر اما اگ ؛را بر مسلمانان واجب نموده و نه بر ذمیانسرزمین اسالمی چون اسالم وظیفه دفاع از  ؛گیردمی

 نظریه این شود.ای از آنان گرفته نمیدیگر جزیه ،خود بخواهند در این امر مشارکت نمایند آنان با اختیار

د. توسط ذمیان دانستنسرزمین اسالمی چون آنان جزیه را بدل از یاری  است؛حنفی  قول فقهایمقتضی 

بر  ذمیانو اقرار  تال برقراری امنیجزیه سال به سال در قبقائل است  رشدابن همچنین غیر از حنفیه،

مسلمانان با امنیت کامل زندگی کرده و با دشمنانشان پیکار  حمایتشود که در پناه و دینشان گرفته می

(. 2/571، 2419رشد، ابن) باشدنمایند و آنچه در این زمینه بر مسلمانان واجب است بر آنان الزم نمی

 امر مسلمانان واجب است که جزیه را بر هر اهل کتابی که وارد لیّنویسد: بر ومیدر این زمینه ماوردی 

. با دادن جزیه دو حق سکونت او در سرزمین اسالمی پذیرفته شودوضع نماید تا  شود،ذمه می پیمان

 منع تعدی،تا با . دوم: حمایت از آنانممانعت از تعدی دشمن به آنان. اول: . گرددبرای آنان الزم می

توان به در تأیید این نظریه می(. 115تا، ماوردی، بی) محروس بمانند ،شده و با حمایتدارای امنیت 

 خاطر حمایت از ذمیان استناد جست.صحابه در کیفیت منعقد کردن عقد ذمه و وضع جزیه به کردعمل

 عبارت است از:برخی از این شواهد تاریخی 

حفظ نمایند  ذمه عهد و پیمان رااگر اهل مده:آاین نامه قسمتی از در . نامه خالد بن ولید به اهل حیره. 2 

باشد و بر ما برای آنان نیز می ،تسد او جزیه را به مسلمانان پرداخت کنند پس هر چه برای یک معاهَ

طبری در (. 237تا، قاضی ابویوسف، بی) دشمنانشان را دفع نماییم واجب است از آنان حمایت نموده و

بر  بیرون آمده و «صلوبا بن نسوطا»وقتی اهل حیره با خالد بن ولید صلح نمودند  نویسد:این مورد می

نام خداوند بخشنده به با خالد صلح نمود. خالد چنین برایشان نوشت: «بسما»و  «بانقیا»شهرهای 
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م ندبو قومش است. من با شما پیمان می «صلوبا بن نسوطا»بن ولید برای  از خالد اینامهاین بخشایشگر. 

شک من و اند و بی. تو اکنون نقیب قومت هستی و آنان به عمل تو راضیحمایت و دفاعبر جزیه و 

و  تحمایپس بر توست  .دایهو قوم تو بدان راضی شد این پیمان را پذیرفته و تو مسلمانان همراه من،

ماست در غیر این صورت دفاع نموده و دشمنانتان را منع نمودیم جزیه برای  اگر از شمابنابراین   دفاع.

 (.1/528، 2417طبری، بتوانیم دشمن را از شما باز داریم )گیریم تا اینکه ای از شما نمیجزیه

بن خطاب به  در زمان خالفت عمر فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس «بن مقرن سوید» . نامه1

ت از اس اینامهاین بخشنده بخشایشگر.  نام خداوندبه ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: فرماندار

ا م حمایتو اهل دهستان و سائر اهالی گرگان: که شما در  «رزبان صول بن رزبان»بن مقرن به  سوید

 (.1/359، 2417طبری، باز داریم )شما دشمن را از بوده و بر ماست که 

ای ونهگیافت و شهرها بهجریان میذمه بر دادن جزیه صلح بین مسلمانان و اهل کند:ابویوسف نقل می .5

شد که کلیساهایشان تخریب نگردد. و اینکه مسلمانان حرمت خون ذمیان را پاس دارند و در فتح می

وسف، قاضی ابوی) پس جزیه را بدین شرط پرداخت نمودند. قبال دشمنانشان از آنان دفاع و حمایت نمایند

 (.231تا، بی

شد و خالفی در قبول کور با اطالع بزرگان صحابه منعقد میمعاهدات صدر اسالم با اوصاف مذ

گونه معاهدات از جانب آنان نقل نشده است. بر این اساس محققان پس از استقرای این نمودن این

اند که معاهدات صدر اسالم دال بر این است جزیه بدلِ حمایت از قراردادها، ادعای اجماع سکوتی نموده

 (.211، 2419 زیدان،باشد )ذمیان می

 عقوبت بودن جزیه

-مشاهده گردید که فقهای اسالمی در مورد اینکه چرا جزیه واجب شده، عبارات متفاوتی بیان داشته

وسیله شناسان شده تا بدینای از این سخنان مدعای بدون دلیل بوده و متأسفانه مستمسک شرقاند. پاره

این در حالی است که گفته این گروه از فقها، بدون هیچ احکام اسالمی را قوانینی ظالمانه جلوه دهند. 

باشد و نباید برچسب حکم شرعی بر آن بخورد. دلیلی از قرآن و سنت صحیح بوده و رأی فردی آنان می

ی و نوعی جریمه مال ذمی در کفر ماندگاریقائلند جزیه از آن جهت واجب شده که عقوبتی بر  اکثر فقها

عابدین، ابن؛ 1/212تا، مرغینانی، بی؛ 321، 2411بعلی، ) باشدعقیده خود می برای ماندن غیرمسلمان بر
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 سنت و عمل صحابه هیچ گونه ن وآگونه نگرش به جزیه با کلیات قراینرسد نظر می(. به4/281، 2421

آزادی عقیده  «.نیست اجبارى هیچ دین در»( 131)بقره/ «الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»یهآ بر اساس تلفیقی ندارد.

 به امور دنیوی و بودهامری اخروی ، شاندر مورد عقیده برای غیرمسلمانان تضمین شده و مؤاخذه کفار

 واجب نگشت و زنان غیرمسلمانانپس چرا بر همه  ،خاطر عقوبت بودندارد. اگر تشریع جزیه به دخلی

عقاید گر م ن مستثنی شدند؟آ پرداخت بر کفر مانده ولی از و کودکان و پیرمردان سالخورده و افراد ناتوان

ن در دفاع پس چرا وقتی با مسلمانا ،ذمیان بر کفر بود یاگر جزیه عقوبتی در قبال بقا بر کفر نبوده؟ نانآ

عقد ذمه و پرداخت جزیه جز با رضایت  شود؟نان ساقط میآجزیه از  ،شوندمتحد میسرزمین اسالمی  از

ر حالی که امور کیفری منوط به راضی بودن یا (، د1/59، 2597 طوسی،گردد )غیرمسلمانان منعقد نمی

جزیه به نسبت زکاتی که مسلمانان به  (.1/492، 2414عربی، ابننیست )نبودن مجرم در اجرای کیفر 

ت سریع های پیشرفکنند بسیار ناچیز است تا حدی که منتسکیو یکی از علتدولت اسالمی پرداخت می

های مأخوذ توسط ک بودن مالیات دریافتی آنان از مردم در مقایسه با مالیاتفتوحات مسلمانان را اند

ذمه هیچ تعهدی (. افزون بر این مطلب، اهل594، 2511منتسکیو، داند )دول غیر اسالمی آن زمان می

 باشد. این مسائل نشاننسبت به دفاع از سرزمین مشترک نداشته و این وظیفه به عهده مسلمانان می

شود و نوعی کمک به ذمه گرفته میجزیه در مقابل ملتزمات حکومت اسالمی در دفاع از اهلدهد می

کند. نه اینکه عقوبتِ ماندن بر عقیده غیر ارتشی است که در مقابل تجاوز دیگران، از آنان حمایت می

 نه آناسالمی باشد. به عبارتی هدف از گرفتن جزیه، تأمین بخشی از درآمدهای دولت اسالمی و هزی

دار پاسداری از غیرمسلمانان جهت نیازهای عمومی جامعه از جمله رفع نیاز نیروهایی است که عهده

 باشند.می

 یفقه منابع در «نیصاغر» مفهوم

( عبارات 18در آیه مشروعیت جزیه )توبه/« صاغرین»فقهای اسالمی در خصوص مفهوم و مصداق 

ها، نسبت به حقوق اولیه انسان بوی تبعیض داده و با قواعد گفتهای از آن اند که پارهکار بردهمختلفی به

 کلی شریعت همخوانی ندارد.

سرخسی از فقهای حنفی بر این باور است که جایز نیست ذمی در پرداخت جزیه وکیل داشته باشد؛ 

بلکه باید خودش شخصاً حضور داشته و به حالت ایستاده در حالی که مأمور اخذ جزیه نشسته است 
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گوید: ای دشمن دهد و بدو میرا پرداخت نماید. مأمور اخذ جزیه گردن او را گرفته و او را تکانی میآن

 ( .21/259، 2412سرخسی، ات را پرداخت کن )خدا جزیه

ستاده نشیند و ذمی در حالت ایاند: گیرنده جزیه میگروهی از فقهای شافعی از طبقه خراسانیین نوشته

ه ای بدهد. سپس گیرنده جزیه ریش او را گرفته و ضربهاش را تحویل مینموده، جزیهسر خود را خم 

 (.21/521، 2413نووی، نوازد )زیر گوشش می

ابوخطاب حنبلی گوید: در هنگام اخذ جزیه باید به ذمی سیلی زد تا مفهوم صغار تحقق یابد. مرداوی 

ی بایستند و دستان خود را دراز نموده و جزیه ذمه مدتی طوالنمعتقد است: هنگام اخذ جزیه باید اهل

 (.4/213، 2428مرداوی، پرداخت نمایند )

ابن جنید از فقهای امامیه گوید: باید ذمی هنگام پرداخت جزیه بایستد و مأمور اخذ جزیه بنشیند تا 

ای به (. شیخ مفید قائل است: باید در اخذ جزیه به گونه5/282، 2411عالمه حلی، صغار تحقق یابد )

 (.12/147تا، نجفی، بیذمه فشار وارد آید که بیش از طاقت آنان بوده تا به اسالم روی آورند )اهل

وص خصهای افراطی از عبارات قرآنی در این زمینه، خالی از پشتوانه شرعی است. نووی در اینبرداشت

ر قرآن و سنت نداشته و های مذکور در اخذ جزیه کالً باطل است؛ چون هیچ اصلی دنویسد: صورتمی

نقل معتبر مذاهب  (.4/131تا، خطیب شربینی، بیأحدی از سلف صالح این عمل را انجام نداده است )

مالکیه، شافعیه، امامیه و ظاهریه بر این است که مراد از صغار در آیه مشروعیت جزیه، اجرای احکام 

-؛ ابن1/59، 2597؛ طوسی، 21/523، 2413؛ نووی، 5/433، 2884قرافی، ) ذمه استاسالمی بر اهل

 .(8/411تا، حزم، بی

های رادیکالی به مفهوم صغار و برخورد نامناسب با غیرمسلمانان، کافی است به تعامل در رد نگرش

ر نبوده دنبال نقض حقوق بشپیمانان غیرمسلمان خود اشاره گردد تا معلوم شود اسالم بهپیامبر اسالم با هم

مانی ستم پیآگاه باشید هر کس به هم»پیامبر فرمود: کند. ناقضان حقوق بشر را سخت مجازات میو بلکه 

 که بدونجویی کرد یا اینکه او را به انجام کاری بیش از توانش واداشت یا آنروا داشت یا از او عیب

، اتابوداود، بی)« رضایتش چیزی از او ستاند، در روز رستاخیز من مدافع و طرف دعوای وی خواهم بود

. چگونه ممکن است اسالم ادعای تربیت نوع بشریت را داشته باشد آنگاه جزیه را (5134، ش5/251

خاطر ذلت و خواری همین متربی تشریع نماید؟ خداوند احدی را از نیکی کردن به غیرمسلمانان باز به
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مْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تََبرُّوهُْم لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَ»فرماید: نداشته و می

ن ینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّوَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ ُیحِبُّ الْمُقِْسطِینَ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّ

 شما خدا» (8-9/)ممتحنه «وا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَُّهمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّاِلمُونَدِیَارِکُمْ وَظَاهَرُ

 آنان اب که داردنمى باز اند،نکرده بیرون دیارتان از را شما و نجنگیده شما با دین کار در که کسانى از را

 اب دوستى از را شما خدا فقط .داردمى دوست را دادگران خدا زیرا ؛ورزید عدالت ایشان با و کنید نیکى

 در و رانده بیرون هایتانخانه از را شما و کرده جنگ شما با دین کار در که داردمى باز کسانى

در «. رانندستمگ همان آنان گیرد، دوستى به را آنان هرکس و. اندکرده همپشتى یکدیگر با راندنتانبیرون

ست از عطوفت داشتن با ضعیفان، برطرف نمودن نیاز نیازمندان، اطعام ا عبارت« برّ» واژه ،آیه نخست

گرسنگان، پوشاندن لباس به برهنگان، نرم گفتار بودن با هدف مهربانی کردن به آنان نه ترسیدن و طمع 

کارها و دین و داشتن از آنان، دعا کردن برای هدایت یافتن و سعادتمند شدنشان، اندرز دادن بدانان در 

در غیابشان، مصون داشتن اموال، فرزندان، آبرو و تمام حقوق و مصالح آنان  ن آناندنیاشان، پاس داشت

 .(228فرق، 5/23تا، قرافی، بی)  آنان ها و دفع ظلم و ستم ازهنگام تعرض کسی به آن

مسلم، نموده )زنده حتی حیوانات واجب خداوند احسان و نیکی کردن را در حق همه موجودات 

در اسالم،  اش از آن استثنا نمود؟خاطر ایدهتوان انسان را به( پس چگونه می3217، ش1/71تا، بی

 «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»اند. نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دین و عقیده دارای کرامت ذاتیآدم صرفبنی

پس چرا باید این قانون را در برخورد با .« داشتیم گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و( »71اسراء/)

مگر فرمان پیامبر به برخاستن برای جنازه مردگان و به پا خاستن  ناباوران دین اسالم فراموش کرد؟

( دال بر کرامت انسانی حتی برای جسد 2812، ش4/43، 2422نسائی، ایشان برای مردگان غیرمسلمان )

 انسان نیست؟

وجود اختالف در عقیده مردم، واقعیتی است که به خواست خداوند رخ داده است.  تکثر ادیان و

وَقُلِ الْحَقُّ مِن » توان به زور مسلمان گرداند.ها در انتخاب دین، مختار و آزاد بوده و احدی را نمیانسان

 هر پس. است رسیده پروردگارتان از حق: بگو و( »18)کهف/ «رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ

اگر قرار بر این بود که همه مردم مسلمان باشند، خداوند .« کند انکار بخواهد که هر و بگرود بخواهد که

 اگر و( »229)هود/ «وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ» کرد.خود چنین می

« .ندااختالف در پیوسته که حالى در داد،مى قرار واحدى امّت را مردم همه قطعاً  خواست،مى تو پروردگار
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تر از آش شده و از روی دلسوزی قرار نیست مسلمانان در خصوص ایمان آوردن غیرمسلمانان کاسه داغ

 متعدد، مجوز چنین کاریآنان را مجبور به پذیرش ایمان نمایند؛ چون حتی پیامبر نیز بر اساس آیات 

 2نداشته است.

 های اسالمی معاصرجزیه در حكومت

ها، نوع زندگی بشر و بروز مفاهیم جدیدی چون دولت، کشور، ملت، جامعه با تغییر شکل سرزمین

شود. مبنای این مسأله عنوان جزیه دیده نمیو ... در کشورهای اسالمی کنونی، اسمی از مالیاتی به

اع و و باید در قبال دف غیرمسلمانان دانسته نشده وظیفه کشورهای اسالمی دفاع ازصورت است که بدین

که بر اساس میثاق عمومی و قانون حمایت مسلمانان از سرزمین مشترک، جزیه پرداخت کنند. حال 

 کنند،میبا مسلمانان مشارکت  اسالمیکشور نیز در امر دفاع از  اساسی کشورهای مسلمان، غیرمسلمانان

ت سربازی و نظامی و انیز به مانند مسلمانان در خدمان چون آن. باشدای بر آنان واجب نمیدیگر جزیه

 د.دفاع از وطن اسالمی شرکت دارن

بر اساس تفاهم و قرارداد دوجانبه، دفاع از مرز مشترک در جوامع اسالمی کنونی بر عهده همه 

ه و بنابراین دیگر مقصد شارع از وضع جزیه حاصل آمده و نیازی به اخذ جزیه در قوانین شهروندان بود

عنوان مثال در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وظیفه دفاع از اساسی دیده نشده است. به

 ی یکایک شهروندان نهاده شده است.کشور به عهده

 نتایج

جزیه حکمی امضایی است و قبل از اسالم نیز این قانون وجود داشته است. جزیه تعهد مالی   .1

 جنگجویان غیرمسلمان در قبال عدم حضور در نبرد علیه دشمن مشترک است.
غیرمسلمانان و نوعی کمک به ارتشی است که در مقابل تجاوز دیگران،  جزیه بدلِ حمایت از .2

ز در دفاع ا مشارکت آنان آنان یااسالمی در حمایت از  حکومت ین ناتوانیکند؛ بنابرااز آنان حمایت می

 کند.سرزمین مشترک اسالمی، جزیه را ساقط می
 ردکسنت و عمل، نآبا کلیات قردانسته  ذمی در کفر ماندنعقوبتی بر  را جزیه ی کهنگرش .3

های مورد نیاز حکومت ؛ بلکه مقصود از گرفتن جزیه، برآوردن بخشی از هزینهندارد همخوانیصحابه 

                                                           
 (.11، )غاشیه/(18-19)حج/، (5(، )شعراء/88(، )یونس/131)بقره/عنوان مثال آیات: . به2
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 ندارد.اسالمی در جهت مصارف عمومی جامعه بوده و به هیچ وجه، ذلت غیرمسلمان را در پی
های مفهوم صغار در متون دینی عبارت است از اجرای احکام اسالمی بر غیرمسلمانان و نقل .4

 دیگر هیچ گونه مستند شرعی قابل قبولی ندارند.

 منابع

 .المکتبة العلمیة :بیروت .النهایة ق(.2588. )مبارک بن محمد اثیر،ابن

 .دارالکتب العلمیة :بیروت. 5چ .أحکام القرآن ق(.2414. )محمد بن عبداهلل ،عربیبنا

 .دارالفکر :بیروت .فتح القدیر تا(.. )بیهمام، کمال الدینابن

 .مکتبة المعارف :ریاض ،1چ .المحرر فی الفقه ق(.2414. )، عبدالسالم بن عبداهللهتیمیابن

 .دارالفکر :بیروت .المحلی تا(.. )بیحمداحزم، علی بن ابن

 .دارالغرب اسالمی :جابی .2. چالمقدمات الممهدات ق(.2419. )حمدارشد، محمد بن ابن

 .دارالکتب العلمیة :بیروت .2چ لب.أسنى المطا ق(.2411. )زکریا انصاری، زکریا بن محمدابن

 .دارالفکر :بیروت. 1چ .رد المحتار على الدر المختار ق(.2421. )بن عمر میناعابدین، محمدابن

 .الدارالتونسیة : تونس .التحریر والتنویر م(.2894. )طاهرالعاشور، محمدابن

 .مکتبة الریاض الحدیثة :ریاض. 5چ .الکافی فی فقه أهل المدینة ق(.2411. )عبدالبر، یوسف بن عبداهللابن

 :بیروت. 5چ ء.عطا عبدالقادر محمد: قیتحق .القرآن أحکام ق(.2414. )عبداهلل بن محمد عربی،ابن

 .العلمیة دارالکتب

 .دارالفکر :بیروت .معجم مقاییس اللغة ق(.2588د. )فارس، احمابن

 .التراث العربیء حیاا دار :بیروت .2چ .المغنی ق(.2413. )الدین، موفقهقدامابن

 .دارالکتب العلمیة :بیروت .2. چالمحیط البرهانی ق(.2414). حمدا، محمود بن زهماابن

 .دارالکتب العلمیة :بیروت .2چ .البحر الزخار ق(.2411. )مرتضی، احمد بن یحییابن

 .دار عالم الکتب :ریاض .المبدع ق(.2415. )براهیم بن محمدامفلح، ابن

 عةمطب ه:قاهر ه.بودقیقا محمود: قیتحق .المختار لتعلیل االختیار ق(.2531. )محمود بن عبداهلل مودود،ابن

 .الحلبی

 .دارالکتاب العربی :بیروت .داودسنن أبی .تا(. )بیسلیمان بن اشعثبوداود، ا
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 .االرشاد بهمکت :جده .5. چشرح کتاب النیل ق(.2413. )اطفیش، محمد بن یوسف

 .دارالفکربیروت:  .العنایة شرح الهدایة تا(.د. )بیبابرتی، محمد بن محم

 ر.دار ابن کثی :یمامة .5چ صحیح البخاری. ق(.2417. )سماعیلابخاری، محمد بن 

 .دار ابن قیم :دمام. 1چ .مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة ق(.2411. )بعلی، محمد بن علی

 .مکتبة الهالل :بیروت .فتوح البلدان م(.2899. )حمد بن یحیىالَاذُری، بَ

 .حیاء التراث العربیادار  :بیروت .سنن الترمذی )بی تا(. .ترمذی، محمد بن عیسى

 .دارالخیر: دمشق. 2. چکفایة األخیار م(.2884. )بوبکر بن محمدا حصنی،الدین تقی

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.8. ترجمه: علی جواهرکالم. چتاریخ تمدن اسالمیش(. 2578جرجی زیدان .)

 .دارالفکر :بیروت .مغنی المحتاج تا(.. )بیحمداخطیب شربینی، محمد بن 

 .دارالکتاب العربیبیروت:  .1. چمفاتیح العلوم تا(.. )بیحمداخوارزمی، محمد بن 

 .دارالمعرفة :بیروت .سنن الدارقطنی ق(.2591. )دارقطنی، علی بن عمر

 .دارالفکر :بیروت .حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر تا(.. )بیحمدادسوقی، محمد بن 

 .الهیئة المصریة العامة للکتاب :مصر .تفسیر المنار م(.2881. )رشید رضا، محمد

 .دارالهدایة :جابی .تاج العروس تا(.. )بیزبیدی، محمد بن محمد

 .دارالکتب العلمیة :بیروت .شرح الزرکشی على مختصر الخرقی ق(.2415. )زرکشی، محمد بن عبداهلل

 .مؤسسة الرسالة: بیروت. 1چ .الذمیین و المستأمنیناحکام  ق(.2419. )زیدان، عبدالکریم

 .دارالفکر :بیروت . 2چ .المبسوط ق(.2412. )حمداسرخسی، محمد بن 

 .عالم الکتب :بیروت ه.التنبی ق(.2415. )براهیم بن علیابواسحاق اشیرازی، 

 .المعارفدار جا: بی .حاشیة الصاوی على الشرح الصغیرتا(. . )بیحمد بن محمداصاوی، 

 .دارالعلم المالیین :بیروت. 51چ .روح الدین االسالمی م(.2883. )طباره، عفیف عبدالفتاح

 ین.دارالحرم ه:قاهر .المعجم األوسط ق(.2423. )حمداطبرانی، سلیمان بن 

 .دارالکتب العلمیة :بیروت. 2چ .الملوک و تاریخ األمم ق(.2417. )طبری، محمد بن جریر

. تهران: 5تحقیق: سیدمحمدتقی کشفی. چ .اإلمامیة فقه فی المبسوط ق(.2597. )حسن بن محمد طوسى،

 المکتبه المرتضویه.
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 .مؤسسة آل البیت الحیاء التراث :قم. 2چ .تذکرة الفقهاء تا(.ف. )بیحلی، حسن بن یوسه عالم

 .مؤسسة اإلمام الصادق :قم .2. چتحریر األحکام الشرعیة ق(.2411ـــــــ  .)

 .دارالفکر :بیروت .لمنح الجلیق(. 2418. )حمداعلیش، محمد بن 

 .دارالکتب االسالمیة :تهران .اسالم و همزیستی مسالمت آمیز ش(.2544. )زنجانی، عباسعلی عمید

 ی.اسالم معارف و خیتار مطالعات دفتر. تهران: ترجمه قرآن کریمش(. 2571فوالدوند، محمدمهدی. )

 . مؤسسة الرسالة :بیروت. 9چ .القاموس المحیط ق(.2411. )یعقوبمحمد بن  فیروزآبادی،

 .مکتبة األزهریة للتراثجا: بی .الخراج تا(.. )بیبراهیمابویوسف، یعقوب بن قاضی ا

 .دارالغرب :بیروت .الذخیرةم(. 2884. )قرافی، شهاب الدین

 .عالم الکتببی جا:  ق.الفرو تا(.ـــــــ  . )بی

 .القرىجامعة أم :مکة .تنقیح الفصول. ق(2412ـــــــ . )

 .دارالکتب المصریة ه:قاهر. 1چ .الجامع ألحکام القرآن ق(.2594. )حمداقرطبی، محمد بن 

 .کردارالف :بیروت .حاشیتا قلیوبی و عمیرة علی منهاج الطالبین ق(.2423. )حمدسالمة و عمیرةاقلیوبی، 

 .دارالکتاب العربی :بیروت .بدائع الصنائع م(.2891. )اسانی، عالءالدینک

 .دارالکتب االسالمیة :تهران .صول من الکافیاأل ش(.2515ب. )کلینی، محمد بن یعقو

 .دارالحدیث ه:قاهر .األحکام السلطانیة تا(.. )بیماوردی، علی بن محمد

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت. 2چ .اإلنصاف ق(.2428. )مرداوی، عالءالدین

 .المکتبة اإلسالمیة :جابی .الهدایة تا(.. )بیبکربیابن انی، علی نمرغی

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت صحیح مسلم.، تا(نیشابوری. )بی بوالحسنامسلم، 

 .دارالکتاب العربی :بیروت .الشرح الکبیر على متن المقنع تا(.عبدالرحمن. )بیمقدسی، 

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.9اکبر مهتدی. چ ترجمه: علی روح القوانین.ش(. 2511منتسکیو. )
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 .دارالکتب العلمیة :بیروت .2. چسنن الكبری ق(.2422. )حمد بن شعیبانسائی، 

 .دارالفکر :بیروت .الفتاوى الهندیة ق(.2422گروهی از فقهای هند. )ام و نظّ

 .مکتبة الثقافة الدینیة :جابی .الفواکه الدوانی تا(.. )بیحمد بن غنیمانفراوی، 
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