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انگیزه
بهار سال  1367شمسی بود ،حدود ده سال از انقالب اسالمی در
ایران می گذشت ،ش��بی به دعوت یکی از دوستان یهودی به مجلس
جش��نی که در خانه خود برگزار کرده بود ،رفته بودم ،ساعت حدود
یازده ش��ب ،چند س��اعتی از آغاز جشن گذش��ته بود ،که پاسداران
انقالب اس�لامی به محل جش��ن ریختند و متام میهمانان را از زن و
مرد همراه با صاحبخانه بازداشت کردند و با مینیبوسهایی که از
پی��ش به محل آورده بودند ،به یکی از کمیتههای انقالب بردند .ش��ب
را تا صبح ،بازداش��ت و در کمیته گذراندی��م ،صبح روز بعد ،یکایک
ما بازداشت ش��دگان با سپردن وثیقهای چون س��ند خانه و یا سند
ماشین ،به طور موقت آزاد شدیم.
پ��س از حدود دو ماه ،از س��وی دادگاه انقالب به همه اطالع دادند
ک��ه در روزی معین به یکی از ش��عبههای دادگاههای انقالب مراجعه
کنی��م .در صبح روز تعیین ش��ده همه به دادگاه انق�لاب رفتیم .چند
ساعتی را در حیاط دادگاه منتظر ماندیم .بعدازظهر بود که اسامی را
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خواندند و افراد به صورت گروههای پنج نفری برای محاکمه به اتاق
دادگاه برده شدند .من را همراه با چهار نفر دیگر از دوستامن به دادگاه
بردند ،از پنج نفری که محاکمه میش��دیم ،سه نفر یهودی ،یک نفر از
دوستان مسلمان و دیگری دوستی بهایی بود .رییس دادگاه آخوند یا
حجتاالسالم میانسالی بود و مرد جوانی که ته ریشی داشت منشی
دادگاه بود .به دستور آخوند رییس دادگاه هر یک خود را معرفی کردیم
و مذهب خود را که پرس��یده ش��ده بود ،گفتی��م .در این هنگام آخوند
رییس دادگاه رو به دوست مسلمان ما کرد و گفت:
«حاجآقا من منیدامن ش�ما چط�ور به خانه یک یه�ودی رفتهاید؟
غ�ذای آنه�ا را خوردهاید! چ�ای و آب آنه�ا را نوش�یدهاید! اگر
دس�ت یک یهودی به دس�ت من بخورد و عرق دستش دست مرا تر
کند ،دس�ت من جنس میش�ود ،منیدامن شما چطور غذای آنها را
خوردهاید؟»

محاکمه گروهی ،بیش از پنج دقیقه طول نکش��ید ،دوست مسلمان
ما خوش��بختانه آزاد ش��د و ما سه نفر یهودی هر یک به هفتاد ضربه
شالق محکوم شدیم و آخوند رییس دادگاه دوست بهایی ما را ،عالوه
بر محکوم کردن به هفتاد ضربه ش�لاق ،به دو سال تبعید در یکی از
ش��هرهای بد آب و هوا هم محکوم کرد .یک جرم معین از نظر دادگاه
و س��ه مجازات مختلف .هر یک از میهمان��ان را پس از محاکمه چند
دقیق��های به زیرزمین دادگاه انقالب بردند و حکم ش�لاق را در مورد
آنان اجرا کردند .از هفتاد ضربه شالقی که به آن محکوم شده بودم،
بیست ضربه را محکم زدند و پنجاه ضربه باقیمانده را هم به صورت
منایش��ی آرام زدند .س��اعتی بعد با پشتی زخمی از ضربات شالق و
روحی بس��یار آشفته و قلبی شکسته به خانه آورده شدم .چند روزی
در خانه بس��تری بودم و یکی از دوستان پزش��ک ،هر روز پانسمان
زخمهای پش��تم را عوض میکرد .پس از گذش��ت ح��دود دو ماه ،از
زخمهای ش�لاق اثری نبود ،ولی اثر زخم سخن حجتاالسالم رییس
دادگاه انقالب اسالمی من را رها منیکرد .به دستهایم نگاه میکردم
و در آنها به دنبال جناس��ت میگشتم .در آن دوران در بحران روحی
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بس��یار بدی بسر میبردم ،کشمکش عجیبی در درون خود داشتم ،از
خود میپرس��یدم در حالی که ن��گاه دادگاهی که باید از حقوق من به
عنوان یک شهروند ایرانی دفاع کند نسبت به من چنین است ،آیا زندگی
کردن من و خانوادهام در زیر یوغ چنین حکومتی درس��ت ،عقالنی و
قابلحتمل است.
پس از این رخداد ،همسر و فرزندامن با گرفنت گذرنامه به خارج از
ایران رفتند ،دولت اسالمی به من گذرنامه برای خروج از کشور نداد.
غروب یک روز زمستان همان سال بود که از زاهدان حرکت کردیم،
من با یک خانواده پنج نف��ری یهودی دیگر همراه بودم ،پدر و مادر و
س��ه پسر بچهی کوچک ،چهار روز بود که در زاهدان منتظر بودیم که
راهها امن ش��ود و از مرز عبور کنیم .بعدازظهر بود که خبر دادند که
راهها امن است.
غروب ب��ود که همراه با کاروان قاچاقچی��ان حرکت کردیم ،آنها
کاالهای قاچاق را با وانتهایی به پاکس��تان میبردند ،ما هم همراه
آنه��ا میرفتی��م .عقب یکی از وانتها س��وار ش��دیم .وانتها پر از
گونیهای جنس قاچاق بود ،فضای کوچکی هم در انتهای وانت برای
نشسنت ما خالی گذاشته بودند .پیرمرد بلوچ که چند روزی میهماندار
ما بود کاسه آب را پشت سر ما خالی کرد .چه مهربان در این مدت از
ما پذیرایی کرده بود ،غذا برای ما آماده کرده بود ،ظرفهای غذای ما
را بدون احساس جنس بودن شسته بود.
هوا تاریک ش��ده بود که از زاهدان خارج ش��دیم ،کاروان وانتها
پش��ت س��ر هم زجنیروار حرکت میکردند .رانندهها مسیر راه را در
بیابان به خوبی میش��ناختند .با چراغ خاموش حرکت میکردند .در
پشت وانت به آمسان صاف و پرستاره بلوچستان نگاه میکردم ،فکرم
به هر س��وی پرواز میکرد ،از خود میپرسیدم من در این شب سرد
زمستانی در بیابانهای بلوچستان ،همراه با کاروان قاچاقچیان چه
میکنم؟ چرا اینجا هستم؟ از چه چیز فرار میکنم؟ چرا فرار میکنم؟

12

درد اهل ذمه

چه جرمی مرتکب ش��دهام که باید اینگونه از کش��ور مادریام خارج
شوم؟ خاطرات و رخدادهای گذشته در ذهنم عبور میکردند.
کاروان وانتها ج��اده زاهدان -میرجاوه را قطع و از عرض جاده
عبور میکند .کاروان در بیابان حرکت میکرد و ما س��اعتها بود که
در فضای کوچک پشت وانت نشسته بودیم .شب از نیمه گذشته بود،
حدود یک بامداد ب��ود که کاروان در بیابان ایس��تاد .رانندهها پیاده
ش��دند ،مرد قاچاقچی رابط ما هم پیاده شد و به ما نزدیک شد گفت:
از پش�ت وانت پیاده شوید ،پیاده شدیم .سیگاری روشن کرد به طرف
ما آمد گف��ت :از مرز عبور کردیم ،حاال در پاکس�تان هس�تیم .یک حلظه
خشکم زد اصلًا خوشحال نشدم ،ناگهان احساس کردم درومن خالی
شد ،احساس کردم قسمتی از وجودم را از دست دادهام و خود را گم
کردهام ،بیاختیار روی زمین نشس��تم س��رم را بین دو دست گرفتم.
اشکهایم بیاختیار از چشمامن جاری شد و گونههایم را خیس کرد.
رابط پهلویم آمد ،دس��تش را روی ش��انههایم زد پرسید :حالت خوب
است؟ گفتم آره.
هنگامی که به کراچی رس��یدم با بس��یاری از ایرانیان گریخته از
میهن روبرو شدم .جوانانی که از جنگ گریخته بودند و روزها در شهر
سرگردان می گش��تند .مصرف مواد مخدر بین این جوانان چه بیداد
میکرد .خانوادههای بهایی را دیدم که به همین ترتیب از ایران خارج
شده بودند .افراد بس��یاری که به طور موقت به پاکستان آمده بودند
تا از کش��وری دیگر ویزا بگیرند و به آنجا بروند .یکسالونیم در راه
بودم که به آمریکا رس��یدم ،پ��س از مدتها متام خانواده دوباره دور
هم جمع شدیم.
چند سالی طول کشید که مشکالت و بحرانهای مهاجرت را پشت
سر گذاردم و در اولین زمان فراغتی که برایم فراهم شد ،در پی پاسخ
به پرس��شهایی که در این مدت ،همیش��ه ذهن مرا میآزرد گش��تم.
ریش��ههای این تعصبات و خرافات در کجاست؟ چرا غیرمسلمانان
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منیتوانن��د در یک جامعه اس�لامی دارای حقوق برابر با مس��لمانان
باش��ند؟ در جس��تجوهای خود که نگاه جنس بودن یهودیان از کجا
ریش��ه میگیرد ،مجبور شدم که به گذشتههای تاریخی مراجعه کنم،
مش��اهده کردم که بسیاری از این خرافات و تعصبات ریشه در عصر
صفوی دارد .به داس��تان پر درد زندگی زرتش��تیان و یهودیان در آن
دوران برخوردم .از این روی در این نوش��ته س��عی ش��ده اس��ت که
موقعیت اجتماعی و مذهبی اقلیتهای مذهبی در اواخر عصر صفوی
مورد بررسی قرار گرفته و مشکالتی را که این اقلیتها در آن روزگار
با آن روبرو بودهاند ،شرح داده شود.
در آغاز کار ،قصد داشتم چند صفحهای به صورت مقاله کوتاهی
بنویس��م ،ولی هنگامی که خنس��تین نوش��تههایم را به زندهیاد دکتر
هوش��نگ ابرامی س��پردم ،او پس از مطالعه پیش��نهاد کرد که کار را
ادامه دهم و پژوهش بیش��تری اجنام دهم و نوشتهها را کاملتر کنم.
روانش شاد باد.
نوشتههایی که در پیش رو دارید حاصل پرسشی است که آن روز
در دادگاه انقالب اسالمی به ذهن من خطور کرد.
واقعهای در اواخر عصر صفوی ب��رای یهودیان در ایران رخ داده
است که طی آن ایرانیان یهودی را به زور مجبور کردند که از یهودیت
دس��ت بردارند و مسلمان شوند .بهانهای که برای این اجبار به تغییر
دین آوردند اینگونه بود ک��ه چون به باور فقیه زمان ،یهودیان جنس
هستند و باید از داخل جامعه مسلمانان اخراج گردند ،تا جناست آنان
مس��لمانان را آلوده نکند .برای بررسی این واقعه از سه منبع مختلف
اس��تفاده ش��ده اس��ت که هر یک از این منابع ،از دیدگاه خاص خود
واقعه را ش��رح دادهاند .کوش��ش من بر این بوده است که با مقایسه
گزارشهای هر سه منبع ،واقعیت رویداد بهتر روشن شود.
در کتاب در بخش��ی مجزا ،پنج مش��کل اساسی را که جامعههای
غیرمسلمان ایرانی ،در طول تاریخ در ایران با آن روبرو بودهاند ،مورد
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بررسی قرار گرفته است .این پنج مشکل عبارتند از:
 -1قانون ارث اقلیتهای مذهبی
 -2جزیه اهل ذمه
 -3لباس مخصوص و عالمت مشخصه اهل ذمه
 -4طهارت و جناست غیر مسلمانان
 -5دیه اهل کتاب
در پژوهش و نگارش این کتاب ،کوش��ش شده است تا جای ممکن
از منابع دس��ت اول استفاده گردد و در هر بخشی از نوشتهها ،که از
منابع مختلف استفاده شده است ،آن بخش بصورت حروف برجسته
مش��خص شده و منابع مورد اس��تفاده ،در پای نوشتهها آورده شده
است.
با آوردن پیوستهایی در انتهای کتاب کوشش شده است که خواننده
بتواند تصویر بهت��ری از رویدادها ،احکام و یا نظام فکری و عقیدتی
چند نفر از فقیهان بزرگ شیعه و یا اندیشمندان دوران مشروطیت ،در
رابطه با غیرمسلمانان داشته باشد .جدول زمانی سلطنت پادشاهان
صفوی در انتهای کتاب آمده اس��ت .با واژهنامهای که به پایان کتاب
افزون شده ،سعی گردیده است که واژهها و اصطالحهایی را که ممکن
است برای خواننده ناآشنا باشد ،شرح داده شود.
در اینجا از متام کس��انی که در این مدت برای اجنام این کار من
را یاری دادهاند سپاسگزاری میکنم .جا دارد که بار دیگر از زندهیاد
دکتر ابرامی یاد کنم ،روانش ش��اد .از همسرم مینو تشکرمیکنم که
کار حروفنگاری اولیهی نوشتههای مرا بر عهده گرفت و این همیاری
را به خوبی به اجنام رس��اند .از دوست عزیزم آقای رضا گوهرزاد که
ویرایش علمی و ادبی این کتاب را اجنام داد و از نظرات س��ازندهاش
در سامان کتاب بهرهها بردهام ،سپاسگزاری میمنایم .از آقای فریار
نیکبخت که نوشتههایم را خوانده و نظرات سازندهای را ارائه داد و از
آقای بیژن خلیلی که امکانات شرکت کتاب را برای این کار در اختیار
من قرار دادند ،به شایستگی سپاسگزاری میمنایم.
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س��راجنام ،از خوانن��دگان عزیزی ک��ه کت��اب را مطالعه میکنند
درخواست میمنایم در صورتی که به منابع ،مدارک و یا نوشتههای
دیگری در زمینه زندگی اقلیتهای مذهبی در ایران ،دسترسی ،اطالع
و یا در اختیار دارند با من متاس بگیرند تا بتوان در آینده از آنها بهره
گرفت .الزم میدامن این نکته را به خوانندگان عزیز یادآور شوم که من
هرگز خود را در جایگاه یک پژوهشگر و یا نویسنده حرفهای منیدامن،
از این روی ممکن است کتاب دارای اشتباهها و کاستیهایی باشد .در
صورتی که بتوانند نظرات اصالحی خود را با پست الکترونیکی
ahlezemeh@yahoo.com
با من در میان بگذارند ،سپاسگزار خواهم شد.
یوسف شریفی -لسآجنلس
آبان  1387خورشیدی -نوامبر  2008میالدی

مقدمه
عص��ر صفوی ،عصر ش��گفتانگیزی در تاریخ ایران اس��ت .این
دوران از س��ال  907قمری1502/میالدی با تاجگذاری ش��اه امساعیل
آغاز میش��ود و در س��ال  1135قمری 1722/میالدی با فتح اصفهان
به دس��ت محمود افغان بهپایان میرسد .در این دوره حدود دویست
و بیست ساله ،دگرگونیهای اساسی و بنیادی در زمینههای مذهبی،
اجتماعی و سیاس��ی در ایران بهوقوع میپیوندد .در این عصر برای
خنستین بار ،شیعه اثنیعشری ،مذهب رمسی ایران میشود.
شاه امساعیل اول پایهگذار سلسله صفوی ،در سن سیزده سالگی
در سال  907قمری 1502/میالدی تاجگذاری میکند .او اجداد خاندان
خود را به شیخ صفیالدین اردبیلی ( 650تا  735قمری 1252/تا 1345
میالدی) صوفی همزمان با حاکمیت مغول در ایران میرساند .اجداد
شاه امسعیل از ش��یخصفی تا او به ترتیب شیخصفیالدین اردبیلی،
صدرالدین ،خواجهعلی ،شیخابراهیم ،شیخجنید و شیخحیدر بودهاند
و شاه امساعیل ،خویشنت را سید حسینی میخواند و تاریخنویسان
 -دان�ش پ�ژوه .محمدتقی :مقاله یک پرده از زندگانی ش�اه طهماس�ب صفوی ،مجله
دانشکده ادبیات و علوم انس��انی مشهد ،سال هفتم شماره چهارم شماره مسلسل ،28
زمستان  ،1350صفحه .915
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ط��رفدار خاندان صفوی ،نس��ب نی��اکان ش��اهامسعیل را تا امام
موسیکاظم و حضرت علی میرس��انند .او اعتقاد و تعصب زیادی
ب��ه مذهب ش��یعه دوازده امامی داش��ت .احمد کس��روی با توجه به
بررس��یهای تاریخی که اجنام داده ،معتقد است که شیخ صفیالدین
اردبیلی اصوال ش��یعه نبوده ،بلکه ش��افعی مذهب بوده است .دکتر
نظامالدین مجیر ش��یبانی ه��م با توجه به حتقیقاتی ک��ه اجنام داده،
معتقد است که شیخصفی شافعی مذهب بوده است .هنگامیکه شاه
امسعیل به س��لطنت رسید ،اکثریت بزرگی از مردم ایران سنی مذهب
بودند و شهرهای اصلی شیعهنشین ایران ،منحصر به چند شهر قم،
ری و کاش��ان بود .از خنستین اقداماتی که پادشاه خردسال ،پس از
تاجگذاری اجنام داد ،رمسی کردن مذهب شیعه دوازده امامی در ایران

بود.
در آغاز عصر صفوی ،ش��اه امساعیل که با کمبود علمای ش��یعه
در ایران روبرو میشود ،علمای شیعه را از جبلعامل لبنان و بحرین
ب��ه ایران دعوت میکن��د و مهاجرت جبلعاملیها ب��ه ایران در متام
دوران صف��وی ادامه پیدا میکند .جبلعاملیها در دولتهای صفوی
به مناصب و مقامات بس��یار باالی سیاسی و مذهبی دست مییابند،
تا حدی که ش��اه طهماسب ،دومین پادشاه صفوی ،طی فرمانی عمال
اداره متام امور اداره کش��ور را به ش��یخ علی کَ رَکی ،عالِم مهاجر از
جبلعامل میسپارد .در این حکم که شاه طهماسب برای علی کرکی
صادر کرده ،دس��تور داده است که متام س��ادات ،اکابر و اشراف و
  -پیرزاده زاهدی .ش�یخ حس�ین :سلسلةالنس�ب صفویه ،به کوشش پرفسور ادوارد
براون ،برلین ،انتش��ارات ایرانش��هر 1343 ،قمری ،صفحهه��ای  10و ،11چاپ مجدد در
تهران ،اقبال.1351 ،
 -کس�روی .احمد :ش�یخصفی و تبارش ،تهران ،انتش��ارات جار 2535 ،شاهنشاهی
( 1355شمسی).
 -مجیر ش�یبانی .دکتر نظام الدین :تش�کیل شاهنش�اهی صفویه ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران ،1346 ،صفحه های  46تا .52
 -جعفریان .رس�ول :مقاله پیش�ینه تشیع در کاش�ان ،از کتاب :مقاالت تاریخی دفتر
دوم ،قم ،دفتر نشر الهادی ، 1376 ،صفحه .346
 -طاهری .ابوالقاسم :تاریخ سیاسی اجتماعی ایران ،تهران ،شرکت سهامی کتابهای
جیبی ،1349 ،صفحه .150
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وزرا و س��ایر ارکان دولت ،باید شیخ کرکی را مقتدای خود قرار دهند
و در جمیع امور از او اطاعت کنند .ش��اه طهماس��ب این اختیار را به
ش��یخکرکی داد که او میتواند هرکس از ام��رای دولتی ،نظامی و یا
امرای امور شرعی را عزل و یا نصب مناید .با این حکم شاه طهماسب
متام امور مملکت ایران را به ش��یخعلی کرکی که به شیخعرب مشهور
بود واگذار میکند .خطمشی سیاسی و مذهبی عصر صفوی را عمال
ای��ن گروه از علمای مهاجر جبلعاملی تعیین و مش��خص میکردند.
گروه جبلعاملیها در برقراری بسیاری از تعصبات مذهبی در ایران،
نقش بسیار مهمی داشتند.
شاه امساعیل میپنداشت که برای پیاده کردن مذهب شیعه دوازده
امام��ی در ایران ،وظیفهای الهی برعهده او گذارده ش��ده اس��ت و او
میباید متام مردم ایران را به هر صورت و به هر بهایی به دین اسالم
و مذهب شیعه در آورد .او هنگامی که تبریز را بدون هیچگونه مقاومتی
فتح کرد ،خواس��ت خطبه را به نام دوازده امام بخواند ،یارانش به او
یادآور ش��دند که از سیصد هزار تن مردم تبریز دویست هزار تن آنان
سنی هستند و اگر خطبه به نام دوازده تن امام خوانده شود ،مردم سر
به شورش برمیدارند ،او در پاسخ گفت:
« ...مرا به این کار بازداش�تهاند و خدای عالم با حضرت ،همراه
مناند و من از هیچکس باک ندارم به توفیق اهلل تعالی ،اگر رعیت
هم حرفی بگوید شمش�یر از غالف میکشم و به عون خدا یک کس

را زنده منیگذارم».

پیروان ش��اه امساعیل رسالت پیامبرگونهای برای او قائل بودند و
او را در حد امامان میپنداشتند.
«او با غلو مذهبی که داش�ته و خود را نور خدا میدانس�ته ...به
قزلباشان و سرخ سران و صوفیان و درویشان جانباز و کارکنان
دس�تگاه خود که بیش�تر ترک بوده و از رومیان آسیای کوچک که

 -جعفریان .رس�ول :دین وسیاست در دوره صفوی ،قم ،انتشارات انصاریان،1370 ،
صفحه .95
  -تاریخ سیاسی اجتماعی ایران طاهری ،صفحه .151
 -عال�م آرای صفوی ،به کوش�ش یداهلل ش�کری ،تهران ،انتش��ارات اطالعات،1363 ،
صفحه .64
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پیشینیان آنها شیخ جنید [جد شاه امسعیل] را خدا میدانستهاند،

دستور میداده است که او را سجده کنند».

بازرگانی ونیزی که در آن دوران در تبریز بوده است ،در خاطرات
خود به اعتقاد عجیب و پیامبرگونهای که پیروان ش��اه امساعیل برای
او قائل بودند ،اش��اره میکند .او در خاطرات خود میآورد که پیروان
امساعیل ،او را در حد خدایی میدانستند:
«ای�ن صوفی را مردم کش�ورش مانند خدا دوس�ت دارند و تکریم
و تعظیم میکنند ،به خصوص س�پاهیانش که بس�یاری از آنان
بیزره به جنگ میروند و انتظار دارند که امساعیل در پیکار نگهدار
ایشان باشد .همچنین کسانی دیگر هستند که بیزره و جوشن به
جنگ میروند و راضیاند که در راه پادش�اه خود کش�ته ش�وند.
از این رو با س�ینههای برهنه به پی�ش میتازند و فریاد میزنند
«ش�یخ شیخ» .نام خدا را در سراس�ر ایران فراموش کرده و فقط
اس�م امساعیل را به خاطر س�پردهاند .اگر کسی هنگام سواری از
اسب بر زمین افتد یا پیاده شود هیچ خدای دیگری را جز شیخ به
یاری منیطلبد ...،همه مردم ایران بخصوص سپاهیان امساعیل
او را جاوید میدانند .اما ش�نیدهام که امسعیل از اینکه او را خدا

یا پیغمبر بخوانند خشنود نیست».

امساعیل در تبریز بیمار میش��ود ،به حن��وی که حکما از معاجله
او قطع امید میکنند .جنم زرگر ،س��ردار ش��اه امساعیل او را در حال
مرگ میبیند ،دس��ت دعا بر میدارد که «خدایا من عمر خود را به او
بخش�یدم جان مرا بگیر و به این شهریار شفایی کرامت کن ...به این
سرور که فراش دین است و رواج دهنده مذهب اثنیعشر» همان شب

شاه بهبودی مییابد و جنم سه ساعت بعد میمیرد.
شاه امساعیل برای شیعهسازی مردم ایران از هیچگونه خشونت،
قتل و خونریزی پرهیز نکرد و در تاریخ ،موارد بسیاری از قتلعامهای
مردم ایران که به دست شاه امساعیل صورت گرفته ،ثبت شده است،
 -مقاله یک پرده از زندگانی شاه طهماسب صفوی -دانش پژوه ،صفحه .916
 -س�فرنامههای ونیزی�ان در ای�ران ،ترجمه دکتر منوچهر امی��ری ،تهران ،خوارزمی،
 ،1349بخش سفرنامه بازرگان ونیزی در ایران ،صفحههای  428و .429
 -ش��رح کامل این داس��تان در کتاب «عالم آرای صفوی» صفحههای  304تا  306آمده
است.
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برای منونه به چند مورد آن اش��اره میشود .ش��اه امساعیل پس از
شکست الوند ش��اه به تبریز آمد و تبریزیان بدون هیچگونه مقاومتی
تسلیم شدند ،او به پیش��نهاد علمای امامی گروه تبراییان را در شهر
تبری��ز به راه انداخت ،در حالی که آنان در ش��هر حرکت میکردند با
صدای بلند ِس��ب (دش��نام) خلفای س��هگانه ،عمر و عثمان و ابوبکر
و متامی گروه س��نیان و دش��منان دوازده امام میگفتند .دستهای از
تبرداران و قورچیان سرخ کاله مامور شده بودند که به دنبال تبراییان
راه افت��اده و هر کس را ک��ه از ادای جمله «بیش باد و کم مباد» غفلت
ورزد ،دردم هالک کنند و هر کس را که سد راه ایشان شود به ضرب
تب��ر بر خاک اندازند .با این که تبریزیان بدون هیچ مقاومتی تس��لیم
ش��ده بودند ولی شاه امساعیل بسیاری از تبریزیان را به قتل رساند،
بازرگان ونیزی که در آن هنگام در ایران بس��ر میبرده است در مورد
قتلعام مردم تبریز مینویسد:
« ...س�پس رو به تبریز نهاد [ش�اه امساعیل] و در آنجا با هیچ
مقاومتی روبرو نشد .با این همه بسیاری از مردم شهر را قتلعام
ک�رد .حتی کس�انش زنان آبستن را ب�ا جنینهایی که در ش�کم
داشتند کشتند .گور سلطان یعقوب و بسیاری از امیرانی را که در
نبرد دربند شرکت جسته بودند نبش کردند و استخوانهایشان
را س�وختند .س�یصد تن از زنان روس�پی را به صف درآوردند و
هریک را دو نیمه کردند ...،حتی همه سگان تبریز را کشتار کردند

و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند».

از دیگر شاهدانی که در آن زمان در ایران بوده و گواهی به خشونت
و قتلعام تبریزیان ،به دس��ت ش��اه امساعیل را داده اس��ت ،مسافر
ونیزی آجنوللو است .او اشاره میکند که شاه امساعیل بیست هزار
نفر از مردم تبریز را کشت ،حتی زنان و کودکان را به قتل رساند ،او
گروه بسیاری از عاملان سنی مذهب تبریز را کشت .تا اینکه:

 -تاریخ سیاس�ی اجتماعی ایران طاهری ،صفحه  152به نقل از تاریخ ش��اه امسعیل،
موزه بریتانیا ،ورق .74b
 -سفرنامههای ونیزیان در ایران ،بخش سفرنامه بازرگان ونیزی در ایران ،صفحههای
 408و .409
 - Giovan Maria Angolello
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«س�راجنام همه مردم پیرامون آن سامان فرمان او را گردن نهادند
و همه س�اکنان شهر ش�عار او را که جبهای س�رخ رنگ بود برتن
کردند .در این نبرد بیش از بیس�ت هزار تن کش�ته ش�دند .آنگاه
فرمان داد تا اس�تخوان چند تن از بزرگان را از گور بیرون آوردند

و سوختند».

جنم ثانی س��ردار شاه امساعیل متام مردم شهر قرشی یا خنشب،
در خراسان بزرگ ،در شرق ایران را قتلعام کرد .در این قتلعام دهها
هزار تن به قتل رسیدند ،زنان و کودکان را هم بقتل رساندند .جنم ثانی
دستور داد حتی حیوانات شهر قرشی از قبیل سگها وگربهها را هم به
قتل رساندند و موجود زندهای را در این شهر باقی نگذاشتند.
«...فرمود که حتی سگها و گربههای قرشی را به قتل در آورند و

فرمود که هموار کنید».

از مردم دیگر ش��هرهایی که به دس��ت قزلباشان صفوی قتلعام
ش��دند میتوان از ش��هرهای زیر نام برد .در س��ال  910قمری1504/
میالدی ش��اه امسعیل بیبهانه به شهر طبس حمله برد و هفتهزار از
ساکنان بیگناه شهر را کشت .پس از شکست ازبکان به دستور شاه

امسعیل متام اهالی مرو قتلعام شدند.
با قتلعامهای ش��اه امسعیل و نوک شمش��یر قزلباشان ،به قول
گروهی از تاریخنویس��ان ،ایران وحدت ملی خود را بازیافت و ایران
به مرزهای دوران ساسانی خود رسید و کشور واحد مستقلی دوباره
به وجود آمد ،کش��وری که متام آن در زیر فرمان یک حکومت مذهبی
مرکزی ،با اعتقاد به مذهب شیعه اثنیعشری قرار گرفت .با استقرار
حکومت مذهبی در ای��ران ،دیگر امکان وجود و ابراز دیگر اعتقادها و
اندیش��هها وجود نداش��ت و متام نظام حکومت در خدمت مذهب قرار
گرفت .مس��اله تابعیت و ملیت عوض شد ،سنی مذهب بلوچ و کُ رد و
هراتی و خراس��انی و ترک ایرانی ،دیگر تاب��ع دولت صفوی نبودند،
 -سفرنامههای ونیزیان در ایران ،بخش سفرنامه آجنللو ،صفحه .310
 -ب��رای مطالع��ه جزیی��ات این قتلع��ام وحش��تناک میتوان ب��ه کتاب «عال�م آرای
صفوی»صفحات  370تا  372مراجعه کرد.
 -تاریخ سیاسی اجتماعی ایران طاهری ،صفحه .158
 -تشکیل شاهنشاهی صفویه ،دکتر مجیر شیبانی ،صفحه .126
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آنها یا میبایس��ت شیعه اثنیعشری میشدند و یا از محدوده دولت
صفوی خارج میگش��تند .میتوان گفت سنی بودن در عصر صفوی
ی��ک جرم تلقی میش��د .در متام دوران صفوی حت��ی یک دولت مرد
در درون حکومت صفوی را منیتوان یافت ،که مس��لمان غیر ش��یعه
اثنیعش��ری نباشد .حتی یکی از مسلمانان س��نی مذهب هم در بین
دولت مردان دوران صفوی یافت منیش��وند.این یکپارچگی مذهبی و
یک نوع اندیش��یدن ،تا چه اندازه توانس��ت در دراز مدت به نفع ایران
و ایرانیان باش��د ،باید مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد .یکی از
بهتری��ن توجیههایی که در مورد یکی از اثرهای این سیاس��ت عصر
صفوی نوشته شده اس��ت ،عقیده دکتر باستانی پاریزی است .او به
درستی مینویسد:
م�دور که من
«ش�اه امساعی�ل صف�وی دور ایران دیواری کش�ید
ّ
[باس�تانی پاریزی] آن�را دیوار صفوی نام مینه�م ،با حرکت او،
امپراطوری ایران به دو قس�مت مهم تقسیم ش�د ،یک طرف دیوار
اه�ل س�نت قرار گرفتند و داخل آن اهل تش�یع ،و ح�ال آنکه بیش
از آن مرز طبیعی ایران از ش�رق ،س�یحون یا الاقل جیحون بود و
از غ�رب فرات یا الاقل دجله ،و از ش�مال رود کر یا الاقل ارس و از
جن�وب دریای فارس و بحر عم�ان .صفویه این دیوارهای طبیعی
را شکستند ولی نتوانستند دیوار محکمتری جای آن بگذارند و به
همین دلیل در این س�یصد چهار صد س�ال بسیاری از جنگهایی
ک�ه ما درگیر آن بودهایم ،جنگ عقیدتی و مذهبی بوده اس�ت و آن
مرزهای مطمئ�ن طبیعی ،جای خود را ب�ه مرزهای متموج تغییر
پذی�ر دادند ،که دائم در کوهس�تانهای کردس�تان یا دش�تهای
ترکمن صحرا یا بیابانهای بلوچستان ییالق و قشالق میکنند و

هرگز هم جای پای محکمی برای خود منییابند».

میتوان گفت ،قرنها بود که پوش��ش مح��دوده جغرافیایی زبان
فارسی در غرب از دریای مدیترانه آغاز میشد و در شرق متام منطقه
ازبکستان وتاجیکستان و دیگر کشورهای آن منطقه را میپوشاند و به
 -باستانی پاریزی .ابراهیم :ماه وخورشید و فلک ،قم ،نشر خرم ، 1376 ،صفحههای
46و .48
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داخل مرزهای هند میرسید و زبان فارسی ،زبان درباری بسیاری از
دولتهای حاکم در این محدوده جغرافیایی بود .در حالی که دشمنان
ش��اه امسعیل یعنی عبیدخان پسر شیبکخان اوزبک و سلطان سلیم
امپراطور عثمانی به زبان فارس��ی به یکدیگر نامه مینوشتند ،زبان
رمسی دربار شاه امسعیل ترکی بود.
سیاس��ت شیعه س��ازی ایرانیان ،در متام عصر صفوی پیگیری
ش��د .در بخشهای��ی از این عصر مانند دوران ش��اهامساعیل اول و
شاهطهماسب ،خنستین و دومین پادشاه صفوی و شاه سلطانحسین
آخرین پادشاه این سلسله ،سیاست شیعه سازی به شدت دنبال شد
و در دورانی مانند سلطنت شاهعباس اول تا حدود کمتری شدت عمل
به خرج داده شد .تعصبی که شاهان صفوی نسبت به اسالم و مذهب
شیعه داشتند و خشونتی که آنها نسبت به سنیمذهبان ایرانی در پیش
گرفتند سبب شد آن دسته از سنیمذهبان ایرانی که توان و امکانات آن
را داشتند دست به مهاجرت از وطن خود بزنند و گروه کمی به کشور
عثمانی رفتند و گروه بس��یار بزرگتری به سوی شرق رفته و به هند
مهاجرت کردند .در عصر صفوی با پدیده خروج بسیاری از فرهیختگان
ایرانی به بیرون از محدوده حکمرانی صفویه روبرو هس��تیم .در طول
تاریخ ایران ،در س��ه مرحله تاریخی با خ��روج فرهیختگان ایرانی از
میهن خود برخورد میکنیم و یا به عبارتی دیگر در سه دوران از تاریخ
ایران ،پدیده فرار مغزها اتفاق افتاده اس��ت .خنستین بار پس از حمله
اعراب به ایران و تصرف کشور ایران به دست آنها است ،که رد پای
این مهاجران ایرانی را میتوان تا هند و حتی س��رزمین چین مشاهده
کرد .دومی��ن دوران تاریخی فرار مغزها ،عهد صفوی اس��ت ،که در
این دوران هم ،گروه عظیمی از فرهیختگان وهنرمندان ایرانی از ایران
گریختند و یا مهاجرت کردند و بخش بزرگی از آنان به هند رفتند ،در
 -بخشیهایی از این نامه را میتوان در کتاب اسناد و نامههای تاریخی و اجتماعی دوره
صفویه ،تالیف دکتر ثابتیان ،صفحه های  104و  105مطالعه کرد .دکتر مجیر ش��یبانی هم
مینویسد :بیشتر نامههای سلطان سلیم به شاه امسعیل و عبیدخان ازبک به زبان فارسی
با انشاء زیبا بود ،که نشان میداد تا چه اندازه متدن ایرانی در آسیای صغیر نفوذ داشت.
(کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه ،دکتر مجیر شیبانی ،پای نوشته صفحه .)207
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آن روزگار گورکانیان بر هند حکمرانی میکردند .آنان تا حدود زیادی
به آزادیهای مذهبی و آزادی اندیشه ارج میگذاشتند .سومین مرحله
فرار مغزها در ایران ،پس از انقالب س��ال  1357شمس��ی رخ داده که
حکومت مذهبی اسالمی در ایران برقرار شده است.
بیتردید پدیده فرار مغزها در عصر صفوی باید مورد مطالعه جدی
صورت گیرد و اثرات منفی دراز مدت آن ،بر فرهنگ و ادبیات ،تاریخ،

هنر و علم ایران ،مورد بررسی قرار گیرد.
در دوران دویس��ت و بیس��ت س��اله حکومت صفوی��ان ،ایران به
اوج اقتدار سیاس��ی ،نظامی و اقتصادی خود میرس��د ،ولی با متام
پیش��رفتها در این زمینهها ،سقوط ادبی و فرهنگی ایران را به خوبی
میتوان در این عصر مشاهده کرد ،هیچ شاعر و یا اندیشمند ایرانی را
که ارزشی در حد حافظ و سعدی موالنا و یا حتی در حد جامی داشته
باشند را ،منیتوان در این عصر یافت و بسیاری از شاعران ارزشمند،
پارس��یگوی ایرانی ای��ن دو قرن ،از ایران ی��ا گریختند و یامهاجرت
کردند و در هند میزیس��تند .پرفسور ادوارد براون به این فقر فرهنگی
در عصر صفوی توجه میکند و در جس��تجوی علت آن بر میآید ،در
نامهای که او به عالمه قزوینی مینویس��د سبب این امر را میپرسد.
ادوارد براون مینویسد:
«از ای�ن که در عهدی به آن باش�کوهی و قدرت�ی به آن دوام ،هیچ
شاعر بزرگی در ایران ظهور نکرده است به قدری متعجب شدم که
به رفیق دانشمند و همکار محترم خود میرزا محمدخان قزوینی ...
مراسله نوشته و به طریق ذیل استفسار منودم .اوال آیا این قضیه
را مس�لم و الیق بحث میدانند یا خیر .ثانیا از چه راه میتوانند
آن را حل منایند؟»

عالمه قزوینی در نام��های که در تاریخ  24ماه می  1911در جواب
پرفسور ادوارد براون مینویسد ،چنین میآورد:
« ...ش�کی نیس�ت که در عهد صفویه ادبیات و ش�عر فارسی به

 -دکتر ابراهیم باستانی پاریزی ،در مقاله مدنیت ،کولی دورهگرد هرجایی ،به صورت
بس��یار مختصر اشاراتی به مهاجرت و فرار فرهیختگان ایرانی در عصر صفوی کرده و
سعی کرده است علل و پیامد فرار آنها را مورد بررسی قرار دهد( .کتاب نان جو ،دوغ َگ ْو
صفحههای  598تا .)702

26

درد اهل ذمه

پایه پس�تی افتاده اس�ت و حتی یک ش�اعر درجه اول هم در این
عص�ر به ظهور نیامده اس�ت .بزرگترین علت این قضیه چنانکه
خودتان هم به ش�رح آن پرداختهاید ،ظاهرًا این است که سالطین
صفویه بر حسب نظرات سیاسیه و ضدیتی که با دولت عثمانیه
داشتند ،بیشتر قوای خود را صرف ترویج مذهب شیعه و تشویق
علمایی که از اصول و قوانین این مذهب اطالعات کامله داش�تند
میمنودن�د .ام�ا اگر چه علمای مزبور مس�اعی جمیل�ه در توحید
مذهب�ی به کار بردند (که نتیجه آن وحدت سیاس�ی مملکت ش�د)
و اس�اس ایران فعلی را که س�اکنانش علیالعموم دارای مذهب و
لس�ان و نژاد واحد هس�تند بر پای منودند ،لیکن از طرف دیگر از
حلاظ ادبیات و ش�عر و عرفان و تصوف و به قول خودشان هرچه
متعلق به کمالیات بود (در مقابل ش�رعیات) نه تنها در توسعه و
ترق�ی آن ِج� ّدی اظهار نکردند ،بلکه به انواع وس�ائل در پی آزار و
ختفی�ف منایندگان این کمالیات برآمدند ،زیرا که منایندگان مزبور
اغلب در قوانین و مراس�م مذهبی به طور کامل استقرار نداشتند.
صوفیه را مخصوصًا به اقسام سختی و خشونت تعقیب منودند و
به جالی وطن و نفی بلد و قتل و مواخذه محکوم کردند .بعضی را
علما شخصًا یا برحسب فتاوی خود عرضه شمشیر یا طعمه آتش
کردن�د .عالقه و رابطه ش�عر و ادبیات با تصوف و عرفان خاصه
در ای�ران واضح ومبرهن اس�ت به طوری که اطف�ای یکی موجب
اعدام و اضمحالل دیگری خواهد بود.از این جهت در عهدس�لطنت
دودمان صفویه فضل و ادب و ش�عر و عرفان ایران را وداع گفته،
 ...ب�اری در عهد صفویه به جای ش�عرا و حکمای بزرگ ،فقهایی
مثل مجلسی ،محقق ثانی ،شیخ حر عاملی و شیخبهایی و غیره
به ظهور رسیدند که در بزرگی آنها شکی نیست ولیکن بیاندازه

سخت و خشک و متعصب و متکلف بودند».
 -از چهار فقیهی که عالمه قزوینی نام میبرد ،سه تن یعنی محقق ثانی (شیخ کرکی)،
ح��ر عاملی و ش��یخبهایی متولد جبلعامل لبنان بودند و از جبلعام��ل به ایران آمدند و
مجلس��یها ،یعنی محمدتقی مجلس��ی ،پدر و محمدباقر مجلسی ،پسر ،از پیروان مکتب
فکری جبلعامل بودند .این س��ه تن تنها علمایی نبودند که از جبلعامل به ایران آمدند،
علمایی که در عصر صفوی از جبلعامل و بحرین به ایران آمدند لیس��ت بسیار بلندی را
تشکیل میدهند.
 -ب�راون .ادوارد :تاری�خ ادبیات ایران (از آغاز عه��د صفویه تا زمان حاضر) ،ترجمه
رشید یامسی ،تهران ،کتابخانه ابن سینا ،1345 ،جلد چهارم صفحههای  36و .37
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علوم انسانی چون شعر و ادبیات ،تاریخ و فلسفه تنها رشتههایی
نبودند که با ظهور دولت صفوی در ایران سقوط کردند ،بلکه با مهاجرت
عظیم پزش��کان و ریاضیدانان ایرانی علوم عقل��ی هم در این عصر
سقوط بس��یاری کرد .در حالیکه پزشکان ایرانی در هند پژوهشهای
بسیاری میکردند و به نگارش کتابهای پزشکی بسیاری می پرداختند
و مسئول اداره بیمارستانها در هند بودند ،حتی منیتوان نشان وجود
یک بیمارس��تان مناس��ب را در عهد صفوی ،در ایران مشاهده کرد و
حتی یک مدرسه که در آن علوم عقلی چون پزشکی ،ریاضیات و جنوم
در آن تدریس ش��ود ،در دوران صفوی در ایران یافت منیش��ود .در
حالی که اروپاییان دوران قرون وس��طا و تفتیش عقاید را پش��ت سر
میگذاشتند و دوران پیشرفت و رنسانس را آغاز میکردند ،با شروع
عصر صفوی ،پس��رفت عظیم فرهنگی و علمی در ایران آغاز ش��د که
اثرات آن تا اواخر عصر قاجاریه و آغاز مشروطیت ادامه داشت.
به هر روی ،در ایران عصر صفوی ،با استقرار حکومتی بر مبنای یک
مذهب مجاز و یک نوع عقیده و اندیشه مجاز ،جایی برای دگراندیشان
نبود و اقلیتهای مذهبی ایرانی ،یعنی یهودیان و زرتشتیان هم جای
مناسبی در نظام فکری دولت صفوی نداشتند .این عصر را میتوان یکی
از تاریکترین دوران زندگی یهودیان ،زرتشتیان و حتی سنیمذهبان
در ایران دانست.

فصل اول
سلطنت شاهعباس دوم
( 1052تا  1077قمری –  1642تا  1666میالدی)

شاهعباس دوم ،پسر شاه صفی ،هفتمین شاه صفوی است .او در
س��ال  1043قمری 1633/میالدی به دنیا آمد .آغاز س��لطنت او از 26
صفر  1052قمری برابر با  25می سال  1642میالدی است .مرگ او در
 25ربیع االول  1077قمری ،برابر با س��پتامبر سال  1666میالدی در

سن  36سالگی اتفاق افتاده است.
هنگامیکه ش��اه عباس دوم پس از مرگ ش��اه صفی ،به سلطنت
رسید  9ساله بود و هیچگونه اطالعی از سلطنت و اداره مملکت نداشت.
او در آغاز سلطنت خود حتی قادر به خواندن و نوشنت هم نبود .دو ماه
پس از آغاز س��لطنت ،در تاریخ ربیعاآلخر سال 1642/1052میالدی در

قزوین شروع به فراگیری خواندن و نوشنت کرد.
ِ
پرورشی شاهزادگان صفوی
محیط
شرایط و موقعیت
ِ
انگلب��رت کمپفر جهانگرد آملانی ،محیط پرورش��ی و نوع آموزش
 -شاملو .ولیقلی بنداود قلی :قصص خاقانی ،تصحیح و پاورقی از سید حسن سادات
ناصری ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 1374 ،چاپ
اول ،جلد دوم صفحه .23
 -وحید قزوینی .محمد طاهر :عباس�نامه ،تصحیح ابراهیم دهگان ،اراک ،انتش��ارات
کتابفروشی داوری ، 1329 ،صفحه .25
- Engelbert Kaempfer
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شاهزادگان صفوی و ولیعهد را اینگونه توصیف میکند:

«آین�ده ولیعهد مملکت نه با تربی�ت منظم تعیین میگردد و نه با
تعلیم جدی و نه با معاش�رت و نشست و برخاست با مردان الیق
و شایس�ته .زندگی ولیعهد سراسر در اتاقهای حرمسرا میگذرد
و خ�ارج از حدود حرمس�را حت�ی به وی اج�ازه منیدهند که رنگ
آفتاب را ببیند .دایه ولیعهد به کودک حتت سرپرستی خود بیشتر
آدابدان�ی و دینداری را میآموزد ...و حتی قبل از این که طفل از
عهده خواندن و نوشنت برآید با او از علم دین صحبت میکند... .
تا اصول و عقاید مذهب شیعه را به وی تلقین کند .قبل از هر چیز
قواعد مناز ،وضو ،غسل ،روزه را به او میآموزد و او ناگزیر است
که همه را مو به مو اجرا کند.
معلم ولیعهد مغز ش�اهزاده را با افسانههای بیمعنی پر میکند.
 ...حرمس�را چنی�ن میخواهد .... .آنچه دانستن آن برای ش�اه
آینده مملکت الزم اس�ت به هیچوجه مورد نظر نیست ،بخصوص
بس�یار توجه میش�ود مبادا ولیعهد پس از به دس�ت گرفنت زمام
امور به س�خن مش�اوران خود اعتن�ا نکند و بخواهد ش�خصًا به
حل و عقد مهمات همت گمارد .برای ولیعهد که هنوز به س�ن بلوغ
نرسیده است چندین همسر انتخاب میکنند .متام نیروی شاهزاده
که باید صرف کارها و اقدامات بزرگ ش�ود به ش�هوترانی مبدل
میگردد».

شاه عباس دوم در اوایل سال  1643میالدی به اصفهان وارد شد.
تاورنیه  سیاحتگر و تاجر جواهر فرانسوی ،که در آن هنگام در ایران
به س��ر میبرد ،ش��اهد ورود شاه عباس دوم ،ش��اه تازه به سلطنت
رسیده به اصفهان بوده است .او گزارش مالقات خود با شاه را شرح
میدهد و از حرکات کودکانه ش��اه  9ساله موردهایی را بیان میکند،
او مینویسد:
«ش�اه روبروی ما آن طرف حوض نشس�ته ب�ود ،و مجموعههای
میوه پیش او چیده بودند ،و چون جوان بود دایمًا تفریح میکرد.
[حنوه تفریح بدین صورت بودکه] یک نارجن را روی فواره بگذارند
و آب آن را ب�اال بب�رد ،و چون آب ف�واره ضعیف بود ،اغلب نارجن

  -کمپفر .انگلبرت :س�فرنامه کمپفر ،ترجمه کی��کاوس جهانداری ،تهران ،خوارزمی،
چاپ دوم سال  1360صفحات 25تا .28
 - Jean Baptiste Tavernier
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به میان حوض میافتاد .آنوقت شیر فواره را میبستند که نارجن
دیگری رویش بگذارند».

سرپرسی س��ایکس یکی از علل احنطاط صفویان را پس از عصر
ش��اه عباس اول ،در نوع تعلیم و تربیت و آموزش شاهزادگان صفوی
میدان��د .او حن��وه تربیت آنان را به طور خالصه وبس��یار نزدیک به

صورتی که کمپفر یادآور شده است بیان می کند.
اجبار یهودیان به تغییر دین و پذیرش اسالم
یک��ی از اس��فبارترین رویدادهایی که برای یهودی��ان در ایران رخ
داده ،در عصر صفوی است .واقعهای که در سال  1066قمری برابر با
 1657 -1656میالدی ،در دوران س��لطنت شاهعباس دوم ،رخ داد .در
این واقعه ،ش��اهعباس دوم با حتریک مستقیم محمدبیک اعتمادالدوله
صدراعظم خود و بر مبنای فتوای مذهبی یکی از علمای شیعه ،فرمان
داد که متام یهودیان ایران باید تغییر دین دهند و قبول اس�لام کنند،
در غیر این صورت از خانههای خود و ش��هرها اخراج خواهند شد .او
دستور داد که منازل آنها مصادره گردد و مردان آنان شکنجه و آزار
شوند .یهودیانی که حاضر به قبول اسالم میشدند ،میتوانستند در
خانهه��ای خود باقی مبانند و جزیهای که از آنها به س��بب یهودیت
گرفته میشد ،قطع میگردید و به هر یک دو تومان انعام داده میشد و
کسانی که حاضر به قبول اسالم منیشدند ،از خانههای خود اخراج
میشدند و خانههایشان مصادره میشد .دلیلی که برای این فرمان
آورده ش��د این بود که مسلمانان اعتقاد داشتند یهودیان جنس هستند
و زندگی آنها در کنار مس��لمانان موجب جنس شدن آنها میگردد.
پس از اجبار آنان به مس��لمان شدن ،دس��تور داده شد که ،ناظران و
معلمهایی برای آنها تعیین ش��ود تا قوانین اسالمی را به آنها تعلیم
 -تاورنیه .ژان باتیس�ت :س�فرنامه تاورنیه ،ترجمه ابوتراب نوری ،تهران ،کتابخانه
سنایی– کتابفروشی تایید ،1363 ،صفحه .505
 -سایکس  .سرپرسی :تاریخ ایران سرپرسی سایکس ،ترجمه محمد تقی فخر داعی
گیالنی ،تهران ،دنیای کتاب ،جاپ دوم ،1363جلد دوم صفحه .300
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دهند و آنان را مجبور به حضور در مس��جدها کنند و ناظران مواظب
باشند که جدیداالس�لامها در پنهان قوانین یهودی را اجرا نکنند .در
آن دوران نزدیک به بیس�تهزار خانواده یه�ودی در ایران مجبور به
پذیرش اسالم شدند.
شرح واقعه اخراج یهودیان از اصفهان
و اجبار آنان به پذیرش اسالم
برای بررسی این واقعه از سه منبع مختلف استفاده شده است ،دو
منب��ع اول و دوم از این منابع ،دیدگاههای متضادی با یکدیگر دارند.
منبع سوم ناظر بیطرفی است که خود شخصًا شاهد وقوع واقعه بوده
و شرح حادثه را در کتاب خود آورده است .درنتیجه امکان بررسی و
قضاوت بهتری پیدا میشود که رخداد از همه زوایا مورد بررسی قرار
گیرد.
منبع خنس�ت :کت��اب «عباس�نامه» ،تألی��ف محمد طاه�ر وحید
قزوینی ،تاریخنگار و وقایعنویس شاهعباس دوم است ،که از دیدگاه
حکومتگران به رخداد نگریسته است.
منبع دوم :سرگذش��ت منظوم «بابایی بنلطف» ،ش��اعر یهودی
اواخر عصر صفوی اس��ت که این حادثه را از نظر یهودیان بیان کرده
اس��ت .چون اصل نوش��تههای بابایی بنلطف در دسترس نبود ،از
آنچه که دکتر حبیب لوی با استفاده از این منبع در کتاب تاریخ یهود
ایران خود آورده ،استفاده شده است.
بابایی بنلطف سرگذش��ت یهودیان و شرح زجر و آزارهایی را که
در عهد صفویه بر آنها اعمال شده ،به شعر سروده و آنها را حکایت
کرده است.
منبع س�وم  :کتاب «تاریخ آراکل تبریزی» است که توسط مورخ
- The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Translated by George A.
Bournoutian, Costa Mesa, California, Mazda, 2005 .
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ارمنی آراکل تبریزی نوشته شده است .آراکل خود در آن زمان شاهد
این ماجرا بوده است .از این منبع میتوان به عنوان یک منبع بیطرف
نام برد.
منبع خنست :شرح واقعه به روایت کتاب عباسنامه
محمدطاه��ر وحیدقزوینی از اهالی قزوین بود و در زمان س��لطنت

شاهعباس دوم به سمِ َ ت تاریخنویس و وقایعنگار دربار انتخاب شد.
او در زمان شاهس��لیمان صفوی به منصب وزارت اعظمی رسید و در
زمان شاهسلطان حسین هم مست وزارت داشت ،تا این که از منصب
وزارت اس��تعفا داد .کتاب اصلی وی عباس��نامه است که رخدادهای
دوران س��لطنت ش��اهعباس دوم را در آن ش��رح داده است .او شرح
رخدادهای س��الهای  1052تا  1073قم��ری 1642/تا  1662میالدی را
در کتاب خود آورده است .چون متام جمالت و کلماتی که محمدطاهر
وحیدقزوینی در شرح این واقعه آورده است دارای اهمیت ویژهای است،
متام نوشتههای او در مورد این واقعه آورده میشود ،فقط بخشهایی
از تعارفهای معمول آن زمان ،از منت حذف میگردد.
درش��رح رویدادهای س��ال  1066هجری قمری در کتاب عباسنامه
چنین آمده است:
شرح وقایع سال  1066هجری قمری؛
مسلمان شدن جماعت یهودان

«چون خاطر خطیر حق ش�ناس ...پیوسته متوجه ترویج شرع انور و
دین مطهر میباش�د و همگی نیت واال مصروف و معطوف بر آن اس�ت که
گلس�تان خلدنشان ش�ریعت مصطفوی از خار و خس خالف و گرد و غبار
اختلاف پرداخته باش�د له�ذا این نیت خیرانی�ت  ...در م�زاج پیر و جوان
یهودان که صالبت کفر و ش�دت عناد ایش�ان بر عاملیان ظاهر اس�ت و در
 -حزین .شیخ محمد علی :تذکره حزین ،اصفهان ،کتابفروشی تايید ،چاپ دوم ،سال
 ،1334صفحه .46
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زمان سلاطین س�لف به سیاس�ات الیم و عقوبات عظیم ،ترک دین باطل
نکرده و س�الک صراط مس�تقیم اسالم نگش�ته بودند اثر منوده طالب این
سعادت و ملبس به لباس ایمان و ممتاز به انعامات بیکران گردیدند.

تفصی�ل این اجم�ال آن که ،از بدو س�کنای دارالس�لطنه اصفهان
منازل آن جماعت و خانههای مس�لمانان در جوار هم واقع ش�ده ،در
ملبوس عالمتی که بدان نش�ان از اهل اسالم ممتاز گردند ،نداشتند،
و این معنا موجب عدم اجتناب مس�لمانان و س�رایت جناست ایشان
میگردی�د ،امر فرمودند ک�ه این گروه اگر بر مذه�ب باطل خود ثابت
و راس�خ باش�ند مکانی در خارج شهر جهت ایش�ان تعیین منوده به
لباس�ی که حسبالش�رع االقدس مقرر اس�ت ملبس گردند که از اهل
اسلام ممتاز باش�ند ،و منازل ایشان از س�رکار خاصه شریفه داده
ش�ود و ه�ر یک را که نور اسلام بر س�راچه ضمیر تافت�ه به هدایت
توفیقات الهی مسالک طریق اسالم گردد ،از قرار نفری مبلغ دو تومان
از سرکار خاصه شریفه داده و مانع نشده ،گذارند که در منازل سابق
خود سکنی داش�ته باش�ند ،لهذا جماعت مزبوره همگی اتفاق منوده
و به خواهش متام تلقی به قبول اسلام منودند .و وجه جزیه ایش�ان
که مبلغی خطیر و هر س�اله واصل س�رکار خاصه ش�ریفه میشد از
ایش�ان ساقط گش�ته ،س�وای آن نیز از قرار نفری مبلغ دو تومان به
انعام ایش�ان مقرر گردید و یهودان س�ایر ممالک محروسه نیز بعد از
اس�تماع خبر این عطیه عظمی ،رغبت ب�ه دین مبین منوده .قریب به
بیس�تهزار خانوار از آن جماعت به ش�رف اسلام مشرف گشته ،از
انعام�ات پادش�اهانه محظوظ و بهرهمند گردیدن�د .و در هر بلدی از
بالد و محلی از محال ممالک محروسه معلمی از اهل اسالم تعیین شد،
که تا حین رس�وخ آن جماعت در اسلام از سرکار دیوان موظف بوده
تعلیم سنن ملت بیضا ب�ه جماعت مزبوره و منع ایش�ان از ارتکاب
امور غیرمشروعه ،و احضار ایشان به مساجد منایند و این قسم امری
غریب که هیچ یک از سلاطین را توفیق آن نشده بود .به برکت نیت
این پادشاه اسالمپناه به عرصه ظهور جلوهگر گردید .امید که تا قیام
س�اعت و ساعت قیام گلشن اسالم به آبیاری اهتمام آن خسرو سپهر
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احتشام رشک بهارستان جنان و غیرت افزای روضه رضوان باد».



منبع دوم :شرح واقعه به روایت بابایی بن لطف
بابایی بنلطف ش��اعر و وقایعنگار یهودی در سال  1656میالدی
نگارش کتاب انوسی را آغاز کرد .این کتاب در شرح رویدادهای دوره
صفویه ،در مجبور کردن یهودیان به پذیرش دین اس�لام است .کتاب
بابایی بنلطف کتابی است مردمی .اشعار بابایی گرچه سست است
و از نظر ادبی دارای ارزش زیادی نیست ،اما محتوای کتاب او بسیار
پرارزش اس��ت و از درون مایهای مبتنی بر واقعیت بر خوردار است.
بابایی به سبک شاهنامه شعر سروده است.
بابای��ی بنلطف ،مظالم و کش��تارهایی را ک��ه در زمان زندگی او
بر یهودیان دوره صفویه رفته اس��ت را با ش��عر فارسی و خط عبری
شرح میدهد .کتاب  83فصل دارد .نوه او بابایی بنفرهاد ،که مانند
پدربزرگ خود اهل کاشان بود ،وقایعنگاری را در بیان احوال یهودیان
ایران را تا س��ال  1725میالدی ادامه میدهد .منظومههای آنها در
س��الهای  1906و  1907میالدی همراه ب��ا حتقیقات تاریخی در مجله

فرانسوی حتفیقات درباره یهود در فرانسه به چاپ رسیده است.
طبق س�روده های بابایی بنلطف هنگامی که دس�تور ش�اه صادر ش�د،
محمدبیک یهودیان را خواس�ت و به آنها گفت« :ش�ما مردمی پلید و جنس
هستید و نباید در میان مسلمانان زندگی کنید».

بابای��ی بنلطف ،بهان��ه جنس بودن یهودیان را عل��ت اخراج آنان
از شهرها یادآور میش��ود« .ش�ما با این فقر و ن�اداری و تنگدستی اگر
خنواهید مسلمان بشوید به امر شاه همین امروز باید از شهر بیرون بروید».
دس��تور پذیرش اسالم و یا اخراج از منازل داده شد .یهودیان غمگین
 -عباسنامه ،صفحه های  218و .219
 -لوی .دکتر حبیب :تاریخ یهود ایران ،باز نوش��ته دکتر هوشنگ ابرامی ،لس اجنلس،
 ،1376صفحههای  296و.297
 -نراقی .حسین :تاریخ اجتماعی کاشان ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ دوم،
 ،1365پای نوشته صفحه .141
 -تاریخ یهود ایران لوی ،صفحه .314
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و اندوهناک گفتند« :این ش�هر اصفهان را اجداد م�ا بنا کردهاند .نامش
در آغاز دارالیهود بود .ما که جزیه میدهیم» .بابایی بنلطف در اش��عار

خود ،پرداخت جزیه توسط یهودیان را در آن زمان تأیید میکند.
«بگفت�ا آص�ف ،که م�ن این ه�ا ندامن
شما ر ا ز ا صفها ن  ،آ خر بر ا من »

هنگامی که یهودیان از صدراعظم پرسیدند که کجا باید برویم؟
صدراعظ��م از نقط��ه دورافت��ادهای به نام کاله قاض��ی که در ده
فرسنگی شهر بود و نه آب داشت و نه گیاه نام برد.
«بگف�ت آجن�ا کنیت�ان ش�هر بنی�اد
نهیت�ا ن ن�ا م آ ن ر ا  ،محنت آ ب�ا د
برفتن�د جملگ�ی آجن�ا ،ب�ه ی�ک ب�ار
ندیدن�د ،ج�ز ش�غال و گ�رگ و کفتار
بترس�یدند متام�ی ،از زن و م�رد
دگ�ر ب�از آمدن�د ،دل ه�ا پ�ر از درد

یهودی�ان در پ�ای تورات به گریه و زاری نشس�تند و جارچیان در
کوی و برزن راه افتادند.
ک�ه ن�اگاه ج�ار زد ،در ش�هر و ب�ازار
ک�ه موس�وی رود ،امش�ب ب�ه ایلغ�ار
هم�ه بی�رون رون�د ،از م�اده و ن�ر
ک�ه ف�ردا هر ک�ه بینند ،می برند س�ر
به ش�ب این جار ،چون مردم ش�نیدند
هم�ه بیچ�ارگان ،از ج�ا جهیدن�د
بگفتن�د وای ب�ر م�ا ،ت�ا چ�ه س�ازیم
اگ�ر ف�ردا رس�د س�رها ببازی�م»

«گروهی راه زیارتگاه «س�ارا بت آش�ر» در چهار فرسنگی اصفهان را
در پیش گرفتند ،چادرهای زنان را بیرون از ش�هر به هم بس�تند و زیر آن
بیتوت�ه کردند .آنگاه اعتمادالدوله فرمان نهایی را صادر کرد و س�ه تن از
سران یهودیان را خواست و دستور داد که متام یهودیان کشور باید مسلمان
شوند و یا همه از ایران بیرون بروند ،و اگر بیرون نروند و مسلمان نشوند
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قتلعام خواهند شد».

بابایی بنلطف در بیان فشارها ودرد و رجنی که بر یهودیان حتمیل
میشد ،صدای ناله یهودیان را این  گونه به گوش میرساند:
«چ�و دیدن�د آن چن�ان مجل�س متامت
ت�و گوی�ی آش�کار ش�د قیام�ت
مث�ال بی�د بودن�د ،جمل�ه ل�رزان
برخ س�یماب و ب�ر دل ،جمله ترس�ان
خداون�دا ب�ه ح�ق اه�ل پ�اکان
ب�ه ح�ق درده�ای دردن�اکان
در ای�ن گال�وت ،ب�رس ما را ب�ه فریاد
ک�ه ای�ن محن�ت ،ن�دارد ک�س ی�اد
در ای�ن گال�وت ،دل ها بس خرابس�ت
دل و ج�ان و دی�ن ،ان�در عذابس�ت»

این گونه بود که بسیاری از یهودیان که در این موقعیت فاجعهآمیز
قرار گرفته بودند ،چارهای جز پذیرش اسالم نیافتند.
«ش�هادت گفت و ش�د در دم مس�لمان
بیاوردن�د متام�ی ،نی�ز ایم�ان
اول ،یکای�ک رییس�ان راه رفتن�د
ش�هادت پی�ش آص�ف ،جمل�ه گفتن�د
پ�س آنگ�ه ی�ک بی�ک ه�م از رعی�ت
هم�ی گفتن�د ،از ت�رس ش�هادت»

بابایی بنلطف ،به دادن خلعت و یا انعام به کس��انی که به اجبار
قبول اسالم کرده بودند ،بدین صورت اشاره میکند:
«محم�د بیک به هر یک از نومس�لمانان خلعتی داد .مقرر ش�د که
به هر مرد جدیداالسلام یک تومانونیم ،ب�ه هر طفل پنج قران و
ب�ه هر فقیر ژندهپوش دو تومان ،از محل موقوفه چهارده معصوم
بپردازند».

 -تاریخ یهود ایران ،صفحات  314تا 324

درد اهل ذمه

38

تاری��خ حکایت از ای��ن دارد که آنچه که در اصفهان گذش��ت در
شهرس��تانهای دیگر نیز به گونهای رخ داد .عب��ارت «صدراعظم به
هجده ش�هر ایران نامه و مأمور فرس�تاد» نش��ان از این موضوع دارد.
سپس بابایی بنلطف از فجایعی که در مورد یهودیان کاشان ،نطنز،
همدان ،خوانسار ،گلپایگان ،الر و شیراز رخ داد ،صحبت میکند.
باید در نظر داش��ت که آنچه که در کتاب عباس��نامه آمده اس��ت
هماهنگی و تشابه بسیار زیادی با شرح وقایع بابایی بنلطف دارد و
نشانه محکمی بر صحت سرودههای بابایی است .تنها تفاوت اساسی
که بین عباسنامه و س��رودههای بابایی وجود دارد ،این است که در
کتاب عباس��نامه ذکر شده اس��ت که یهودیان با کمال میل و حتی با
خواهش قبول اسالم کردند.
«همگ�ی اتف�اق من�وده و ب�ه خواهش مت�ام تلقی به قبول اسلام
منودن�د ... .از این عطیه عظمی اس�تقبال کردن�د و رغبت به دین
مبین [اسالم] منودند».

ولی بابایی بنلطف از زجر ،ش��کنجه ،فش��ار ،ع��ذاب و قتلهای
بس��یاری که بر یهودیان وارد آمد ،تا مسلمان شوند ،سخن میگوید.
روشن است که گفتههای بابایی در مورد این فشارها بیشتر با حقیقت
مطابقت دارد .حسین نراقی در کتاب اجتماعی کاشان هم به این اتفاق
اش��اره کرده است و از زبان بابایی بنلطف واقعه را شرح میدهد ،او
مینویسد:
«در طول هفت س�ال س�ه بار یهودی�ان را با زور و جبر مس�لمان
کردن�د و ب�ه هر نف�ری هم چهار توم�ان پول دادن�د و چون معلوم
میگردد که اقرار و ایمان آنها دروغ و ظاهری بوده ،کار به تعقیب
و مزاحمت و گاهی نیز به کشت و کشتار میکشد .چنان که در یکی
از کشمکشها  150تن یهودی در کاشان کشته شدند و کنیسههای
آن ها نیز خراب و ویران گردید».

حس��ین نراقی در کتاب تاریخ اجتماعی کاشان یادآور میشود که
 -عباسنامه ،صفحه .219
 -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه .140
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در آن ایام دو نفر کمک زیادی به یهودیان کردند.
 - 1یکی از حکام کاش��ان به نام میرزا اش��رفخان که مردی خدا
ت��رس و آزادیطلب بود که اقدام به کمک به یهودیان کرد و تا حدی از
جتاوز مأموران اعتمادالدوله به آنها جلوگیری کرد.
 - 2مالمحمد محسن فیض کاشانی فرد دیگری بود که نقش یاری
دهندهای به یهودیان داشت.
«بهطوری که شخصًا منایندگان یهود را همراه خود به دربار برده
نزد شاه رفتار ظاملانه و نامشروع اعتمادالدوله را نکوهش میکند
تا آنکه اعتمادالدوله از کار برکنار [سال  1071قمری] و فرمان آزادی

مذهب یهود صادر میگردد».
«ب�ا این ح�ال بیش از نیمی از کل جمعیت یهود کاش�ان (که بالغ
بر یک هزار خانوار بودهاند) ...دین اسلام را پذیرفتند از جامعه
یهود کنارهجویی منودند که آنها و بازماندگانشان بعدها به نام

طایفه جدیدها شناخته میشدند».

در مورد زندگی و افکارمالمحسن فیض ،در بخشهای دیگر ،شرح
بیشتری داده خواهد شد.
منبع سوم :شرح واقعه به روایت آراکل تبریزی
آراکل تبریزی را میتوان به عنوان مهمترین تاریخنویس ارمنی قرن
هفده��م میالدی نام برد .کتاب تاریخ او رخدادهای س��ال های 1602
ت��ا  1662میالدی  1010/تا  1072قمری را ش��رح میدهد .کتاب تاریخ
آراکل ،در س��ال  1662بپایان رسید و در سال  1669میالدی به چاپ
رسید .آراکل اولین تاریخنویس ارمنی است که کتاب او در زمان حیات
خودش به چاپ رسیده است.
همانطور که از نام آراکل مش��خص میش��ود او اهل تبریز است.
تاریخ تولد او به دقت مشخص نیست و پژوهشگران معتقدند که او در
دهه آخر قرن شانزدهم میالدی تولد یافته است .او کتاب تاریخ خود را
هنگامی شروع به نوشنت کرد که در سنین کهولت خود به سر میبرده
  -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه .140
  -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه  140و .141
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اس��ت .آراکل در سال  1651میالدی شروع به نوشنت تاریخ خود کرد.
او در س��ال  1655برای مدتی از نوشنت دست برداشت ولی دوباره در
س��ال  1658کار خود را دوباره آغاز کرد .آراکل در سال  1662کتاب
خود را به پایان رس��اند .او در جمع ،نه س��ال از وقت خود را صرف
نوشنت این کتاب کرد .بسیاری از پژوهشگران براین باورند که کتاب
تاریخ آراکل ،مهمترین کتاب تاریخی است که زندگی مردم و کلیسای
ارمنی را در قرن هفدهم میالدی ش��رح میدهد .آراکل در س��ال 1670
می�لادی فوت می کن��د و بنا بر آرزوی خود در اجمیاتس��ین به خاک
سپرده میشود .کتاب تاریخ آراکل به زبانهای بسیاری ترجمه شده
و انتشار یافته است .چون آراکل شخصا شاهد رویدادهای آن عصر
بوده است ،لذا این کتاب تاریخ را میتوان به عنوان یکی از منابع مهم
و معتبر تاریخ عصر صفوی در رابطه با ارمنیان و س��ایر اقلیتهای
مذهبی نام برد.
آراکل تبریزی واقعهای را که برای یهودیان اتفاق افتاده است را این

گونه شرح میدهد:
«در س�ال  1657میالدی در روزگار ش�اه عباس دوم ،جمعه شبی
محم�د بی�ک اعتمادالدوله در ش�هر اصفهان ،س�ربازان خود را به
خانهه�ای یهودی�ان که آن�ان را «جهود» مینامیدند فرس�تاد .او
به متام یهودیان دس�تور داد که ش�ما باید شبانه از شهر اصفهان
خارج شوید و در محلی خارج از محدوده شهر ساکن شوید .دلیلی
را که او برای این دس�تور خود آورد این بود که ش�ما یهودیان به
اسالم اعتقاد ندارید و اشخاصی جنس هستید و باید از شهر خارج
شوید».

  -این کتاب توس��ط جورج بورنوتیان به انگلیس��ی ترجمه شده و توسط نشر مزدا در
کالیفرنیا بچاپ رسیده است.
The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Translated by George A.
Bournoutian, Costa Mesa, California, Mazda Publisher, 2005 .

  -مطالبی را که دراین بخش از قول آراکل مورخ ارمنی آورده میشود ،برداشت آزادی
اس��ت که از نوشتههای او شده است .برای اطالع جزییات بیشتر میتوان به اصل کتاب
مراجعه کرد.
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محمد طاهر وحید قزوینی در کتاب عباسنامه و بابایی بنلطف در
اش��عار انوسی خود ،به همین نکته اشاره کردهاند که محمد بیک عدم
اعتقاد یهودیان به اسالم را و جنس بودن آنان را بهانه کرد و با توسل
به آن یهودیان را از اصفهان اخراج کرد.
«یهودیان گفتند :چون این دس�تور پادش�اه اس�ت م�ا بدون هیچ
گون�ه س�والی آن را اجرا میکنی�م ،فقط درخواس�ت داریم که به
ما س�ه روز مهلت داده ش�ود که بتوانیم لوازم و اسبابهای خود
را جم�عآوری کنیم و با فرزندان خود از ش�هر خارج ش�ویم .آنها
گفتن�د افراد بیمار ،کودکان و پیران بس�یاری در بین ما هس�تند.
آنها منیتوانند ش�بانه حرکت کنند .اما سربازان این اجازه را به
یهودیان ندادند و از آنها خواس�تند که ش�بانه از خانههای خود
خارج ش�وند .س�ربازان گفتند ،اگر تا روز بعد کسی در شهر باقی
مباند ،دس�تگیر و ش�کنجه خواهد ش�د .اعتمادالدوله دستور داد
این کار در جمعه شب اجنام گیرد تا بدین وسیله ِقداست و حرمت
شنبه یهودیان را از بین ببرد.
س�ربازان اموال واثاثیه یهودی�ان را به هم ریختند و آنها را کتک
زدن�د و زخم�ی کردن�د و مت�ام یهودیان را ش�بانه از منازلش�ان
اخ�راج کردن�د .یهودیان در حالی که گری�ه میکردند و لباسها و
رختخوابهای خود را به پش�ت خود بس�ته بودند از منازلش�ان
خارج شدند».

آراکل از تنهایی وبیپناهی یهودیان مینویسد:

«کسی وجود نداشت که برای آنان دلسوزی و ترحم کند».

یهودی��ان ش��هر را ترک کردند و ب��ه جلفای جدی��د (محل زندگی
ارمنیان) و گبر محله (محل زندگی زرتشتیان) رفتند .ولی در آنجا هم
پناهگاهی برای خود پیدا نکردن��د .محمدبیک قبال افرادی را به آن دو
محله فرستاده بود و به جلفاییان و ساکنان زرتشتی گبر محله دستور
داده بود که اجازه ندارند به یهودیان پناه دهند .آنان هم چنین کردند.
بدبختی و اندوه بس��یاری بر یهودیان وارد آمده بود ،آنان در آن شب
بدون پناهگاه مانده بودند.
آراکل مینویس��د که این حادثه در پاییز اتفاق افتاد ،هوا س��رد و
یخبندان بود .او ادامه میدهد:
هوای سرد پاییزی ش��رایط را برای یهودیان بدتر کرده بود .آنها
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مجبور بودند در فضای باز بدون هیچ س��قفی بس��ر برند .هوای سرد
آنه��ا را از پای میانداخت .در میان یهودیان پیران ضعیف ،بیماران
رجنور و افراد ضعیفی بودند که قادر به حرکت نبودند .مادران جوانی
بودند که نوزادان خود را در بغل داش��تند ،زنان حاملهای بودند که با
پاهای خسته حرکت میکردند.
در اینج��ا آراکل به نکتهای اش��اره میکند که درد آور اس��ت و آن
همراهی گروهی از مردم عادی مسلمان با سربازان است که همراه با
آنان ،به ایذا و آزار یهودیان پرداختند .او مینویسد:
«وقت�ی یهودیان ب�ا آن وضع فالکت بار از خانهه�ای خود اخراج
میش�دند ،م�ردم هرزه آن�ان را دنب�ال کردند و کلمات زش�ت به
دختران و پسران جوان آنان میگفتند .مردم مسلمان آنان را تعقیب
میکردن�د و به آنها توهین میکردن�د و آنها را حتقیر میکردند.
این عمل مسلمانان به بدبختی و بیچارگی آنان میافزود و عذاب و
زجر آن مردم نگون بخت را اضافه میکرد».

محمد بیک ابتدا س��عی میکند که یهودیان را وادار کند که به طور
داوطلبانه قبول اس�لام کنند و هنگامی ک��ه درمییابد که منیتواند به
صورت داوطلبانه آنان را وادار به این کار کند ،تصمیم میگیرد که به
خشونت روی آورد و آنان را به زور به این کار وادارد.
او دستور داد که سربازان و مردم مسلمان کوچه و بازار ،هر کجا
یک یهودی را یافتند او را دستگیر کنند و به دیوان اعتمادالدوله بیاورند.
در ابتدا ،او با مالیمت با یهودیان صحبت میکرد و به آنان میگفت:
«ش�ما از مذهب دروغین خود دس�ت بردارید و به خداوند زمین و
آمسان ایمان آورید و در سلک برادران ما در آیید».

یهودیان به او پاسخ دادند:

«ما به خداوند زمین وآمسان اعتقاد داریم و به او تعظیم میکنیم،
ول�ی منیخواهیم در زمره برادران ش�ما باش�یم و منیخواهیم از
ایمان خود دست برداریم».

اعتمادالدوله به آنان گفت:

«اگر ش�ما به مذهب ما در آیید نه تنها از برادران ما خواهید بود،
بلکه شما به پاداش و هدایا و ثروت زیادی دست خواهید یافت».

یهودیان پیش��نهاد اعتمادالدوله را نپذیرفتند و از او خواس��تند که
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محلی را برای س��کونت مجدد به آنها بدهد .به او گفتند که محلی در

خارج محدوده شهر به ما بده تا مانند ارمنیان در آن ساکن شویم.
محمدبیک اعتمادالدوله محلی را که در خارج شهر قرار گرفته بود به
آنان پیش��نهاد کرد .آن محل جای مناسبی برای زندگی نبود و فاصله
زیادی از شهر داشت ،آب آشامیدنی هم برای استفاده در محل موجود
نبود و امکان آوردن آب هم از راه دور وجود نداش��ت .به علت سنگی
ب��ودن زمین منطقه ،آنها قادر نبودن��د چاهی در آن محل حفر کنند و
در صورت حفر چاه ،آن چاه به آب منیرس��ید .مسلمانان این منطقه
نامناسب را از آن روی به یهودیان پیشنهاد کردند که یهودیان خود را
در شرایط نامناس��ب و بدون امیدی ببینند و نتوانند در آن محل باقی
مبانند.
از آن پس اعتمادالدوله نقشه کشید که یهودیان را به تدریج شکنجه
کند.
«در کنار ش�هر در محلی دور ،زمینی وجود داش�ت که به وس�یله
حص�اری بلند محدود ش�ده بود و از طری�ق دروازههایی میتوان
وارد آن محوطه ش�د .در داخل حصار س�اختمانی وجود نداشت،
نه خانهای و نه محلی برای زندگی ،فقط فضایی باز و خالی بود.
اعتمادالدوله دس�تور داد که متام یهودیان را بازداش�ت کنند و به
یکدیگر ببندند و به آن محل بیاورند ،برای هر دو نفر یهودی او یک
س�رباز را مامور کرد که آنها راشکنجه دهد .زمین از آب پوشیده
شده بود و سربازان یهودیان را مجبور کردند روی زمین بنشینند.
فصل سرد پاییزی بود و زمین یخ بسته بود .یهودیان نگونبخت
روی زمین یخ زده نشس�ته بودند و س�ربازان در باالی س�ر آنان
ایس�تاده بودند و آنها را کتک میزدن�د .یهودیان در آن وضعیت
سه روز وسه شب گرسنه در آنجا نگاه داشته شدند و به هیچ یک
از آنان غذایی داده نشد».

پس از س��ه روز ،اعتمادالدوله دس��تور داد که یهودیان را به شهر
بیاورند و به سیاهچالها بیاندازند.
در اینجا آراکل به نکته بس��یار مهمی اشاره میکند و از این مطلب

  -پیش از اخراج یهودیان از شهر اصفهان ،محمد بیک اعتمادالدوله ارمنیان و زرتشتیان
را هم از شهر اصفهان اخراج کرده بود .در بخشهای بعدی در قسمت اخراج ارمنیان از
اصفهان این رویداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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پرده بر میدارد که مقام صدر ،روحانی بزرگ ش��یعه که در آن زمان
مست ص��در را در دربار ش��اهعباس دوم عهدهدار ب��ود ،با این کار
اعتمادالدوله که میخواس��ت به جبر و زور یهودیان را مسلمان کند،
موافقت نداشت  او مینویسد:

«اعتمادالدوله از صدر ،رهبر مذهبی وقت در مورد یهودیان چنین
پرس�ش میکند که :م�ن هر آنچه را که کوش�ش کردم ،یهودیان
منیخواهند به مذهب اسالم درآیند آیا میتوانیم آنان را مجبور به
این کار کنیم؟
صدر به او پاس��خ میده��د که« :مذهب ما این اج�ازه را منیدهد که
کسی را مجبور به تغییر دین کنیم».
اعتمادالدوله دوباره از او میپرسد :پس ما چه میتوانیم بکنیم؟
صدر پاس��خ میدهد که« :به من ربطی ن�دارد ،هر آنچه میخواهی
اجنام ده».

اعتمادالدوله دوباره ب��ه یهودیان اخطار و توصیه میکند که
دین اس�لام را بپذیرند و اگر آنها اس�لام را قبول کنند ،به هر یک از
آنان دو تومان پاداش داده خواهد شد و از شکنجه خالص خواهند شد
و میتوانند به خانههای خود برگردند و در آنجا به زندگی خود ادامه
دهند.
شکنجههای اعتمادالدوله نتیجه داد و یهودیان که برای رهایی
از این ش��کنجهها راهی نداشتند ،بس��یاری از آنان مجبور شدند که
تغییر دین دهند و اسالم را قبول کنند.
«پس از آنکه یهودیان حتت فش�ار و ارعاب و ش�کنجه مجبور به
قبول اسلام شدند ،مسلمانان برای هر یک از آنان ،عبای جدیدی
آوردند و بر تن نو مس�لمانان کردند .به ه�ر یک از آنان دو تومان

 -مقام صدر یکی از مقامات باالی روحانی ش��یعه در عصر صفوی بوده اس��ت .مقام
صدر به دو بخش تقسیم میشده است که هر یک از آنان وظایف جداگانهای داشتهاند.
 صدر عامه صدر خاصهبرای مشاهده وظایف صدر میتوان به دو مرجع زیر مراجعه کرد :
 کتاب تذکرة امللوک ،سازمان اداری حکومت صفوی صفحههای  73و .74 -دین و سیاست در دوره صفوی ،رسول جعفریان ،صفحههای  78تا .90
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از خزانه  پرداختند .س�پس به آنها اجازه دادند که به خانههای
خود بازگردند .پس از تغییر دین مالی مس�لمانی را تعیین کردند
ک�ه یهودی�ان ت�ازه مس�لمان را آم�وزش اسلامی ده�د و قوانین
اسلامی را به آن�ان بیاموزد .او آنها را به ط�ور منظم برای مناز
به مساجد ببرد و به فرزندان آنان قوانین اسالمی را آموزش دهد.
به نومسلمانان دستور دادند که دختران خود را به عقد مسلمانان
در آورند و دختران مس�لمان را به همسری گیرند .به آنها دستور
دادند که دیگر حیوانات را به سبک مذهب یهود ذبح نکنند و گوشت
را از قصابان مس�لمان خریداری کنند .مسلمانان قوانین و احکام
بسیاری را برای یهودیان تازه مسلمان وضع کردند».

آراکل از یک زندگی دو گانه که یهودیان تازه مسلمان ،مجبور شدند
که برای خود آغاز کنند ،پرده برمیدارد .یهودیان تازه مس��لمان ،در
خارج از خانه به ظاهر مس��لمان شده بودند و به مساجد میرفتند و
مناز اس�لامی میخواندند .آنها قوانین اس�لامی را در اجتماع اجرا
میکردند و چنین وامنود میکردند که مس��لمان شدهاند .ولی وقتی به
خانههای خود میرفتند از این پوس��ته مسلمانی خارج میشدند و به
صورت یک یهودی برمیگشتند و سعی میکردند قوانین یهودی را در
خفا در منازل خود اجرا کنند .آراکل مینویسد:
«اما یهودیان در ظاهر اسالم را قبول کرده بودند .آنها برای مدتی
به مساجد میرفتند .ولی پس از مدتی از حضور در مساجد امتناع
کردند .آنها برای عدم حضور خود در مس�اجد بهانههای مختلفی
را میآوردن�د .نو مس�لمانان گوش�ت را از قصابیهای مس�لمان
خری�داری منیکردن�د ،چندی�ن روز آنه�ا غذاهای بدون گوش�ت
میخوردند و یا این که گوسفند زنده را در خانههای خود به سبک
قوانین یهودی ذبح میکردند و گوشت آنرا مصرف میکردند .گاهی
از اوقات آنان از مغازههای قصابی مس�لمان گوشت میخریدند و
ب�ه خانه میبردند .ول�ی آنها آن گوش�ت را منیخوردند و بطور
پنهان�ی جلوی س�گها میانداختن�د .یهودیان بس�یاری این نوع
کاره�ا را اجنام میدادند و این عمل آنها نش�ان دهنده آن بود که
منیخواستند از دین یهود خارج شوند».

آراکل مینویسد ،پس از این که یهودیان را مسلمان کردند ،آنها را
 -در کتاب عباسنامه آمده است که دو تومان پرداختی به یهودیان از منبع سرکار خاصه
پرداخت شده است.
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از پرداخت جزیه معاف کردند .اما چون یهودیان در اندیشه برگشت به
یهودیت بودند ،مبلغ جزیه سالیانه خود را در صندوقی نگه میداشتند
و حتی دو تومانی را که به آنان به عنوان پاداش برای مس��لمان شدن
داده بودند را خرج نکردند و حتی بهره آنرا هم کنار گذاش��تند .آراکل
مینویسد:
«پ�س از این واقع�ه ،دولتیان با آنک�ه میدانس�تند یهودیان به
راستی مسلمان نشدهاند دیگر از آنان منیخواستند جزیه پرداخت
کنند و آنان را بخشی از جامعه مسلمانان به حساب میآوردند .اما
هنگامی که این یهودیان بدور یکدیگر جمع میش�دند از دین یهود
پیروی میکردند و قوانین یهودی و نه اسلامی را اجرا میکردند.
آنها میگفتند که جزیه س�الیانه خود را س�الها اس�ت که جمع
میکنند که اگر روزی مسلمانان از آنان در خواست پرداخت دوباره
آنرا کردند ،آنها بتوانند آنراپرداخت کنند.
یهودیان حتی مبلغ دو تومانی را که به عنوان پاداش برای تغییر
دین ب�ه آنها پرداخت کرده بودند را خرج نکردند و در کناری نگه
داش�تند .حتی بهره س�الیانه آنرا هم کنار گذاشتند که اگر روزی
از آنان خواسته شود که آنرا پس دهند ،آنها بتوانند کل مبلغ را
پرداخت کنند».

آراکل مینویس��د هم اکنون که دهم ماه مارچ س��ال  1660میالدی
است .یهودیان و مسلمانان چنین عمل میکنند و فقط خداوند میداند
که چه اتفاقی خواهد افتاد.
آنگاه آراکل اش��اره میکند ،پس از آن که یهودیان اصفهان را به
زور مس��لمان کردند ،اعتمادالدوله فرمانی از پادشاه گرفت و به متام
شهرها و والیات ایران فرستاد که طی این فرمان به متام والیان دستور
داده ش��د ،که به متام یهودیان اطالع داده ش��ود ،که در هر جایی که
زندگی میکنند باید از دین یهود دس��ت بردارند ومس��لمان شوند .در
ضمن به والیان دس��تور داده شد ،که اگر کس��انی از یهودیان از این
کار س��رباز زدند ،باید آنان را به زور و یا حتت شکنجه وادار کنند که
اسالم را قبول کنند.
 -برای اطالع بیش��تر از نظام جزیه در ایران ،میت��وان به بخش جزیه اهل ذمه در این
کتاب مراجعه کرد.
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هنگامیکه فرمان دولتی به ش��هرها رسید ،مسلمانان یهودیان را
جم��ع کردند و مجب��ور کردند که از فرمان پادش��اه اطاعت کنند .اما
یهودیان از این کار س��رباز زدند .یهودیان هرکدام به طریقی از اجنام
اینکار فرار کردند .گروهی به وس��یله دادن رش��وه به مقامات دولتی
ای��ن کار را اجنام دادند ،گروهی دیگر راه مهاجرت را در پیش گرفتند،
گروهی تظاهر میکردند که مس��لمان ش��دهاند و دین اسالم را قبول
کردهاند ،ولی در خفا دین یهودی خود را حفظ کرده بودند.
آراکل اضافه میکند که:
یهودیان شهرهای زیر ،راه فراری نیافتند و گروهی از آنان مجبور
شدند که مسلمان شوند .این شهرها عبارت بودند از شهرهای کاشان،
قم ،تبریز ،اردبیل ،قزوین ،الر ،شیراز .اما یهودیان شهر های زیر به
طرق مختلف از قبیل دادن رش��وه به مقامات و ی��ا مهاجرت از قبول
اس�لام امتناع کردند .از این دس��ته از ش��هرها میتوان از شهرهای
گلپایگان ،خوانس��ار ،بندر شوش��تر ،همدان ،یزد ،کرمان ،دماوند،
اس��ترآباد و والیات خراس��ان و گیالن و منطق��ه و دهکده فرحآباد در
شمال ایران نام برد.
سپس آراکل آنچه را که بر سر یهودیان فرحآباد رفت را به تفصیل
شرح میدهد ،او مینویسد:
پس از رسیدن فرمان پادشاه ،والی فرحآباد متام یهودیان را جمع
کرد و به آنان گفت شما باید از دستورات شاه اطاعت کنید و اسالم را
قبول کنید .اما یهودیان به طور بس��یار آشکاری این پیشنهاد والی را
رد کردند و به او گفتند ما از دین اجدادی پدرانمان دست بر خنواهیم
برداش��ت و دین اس�لام را قبول خنواهیم کرد .با ما هرچه میخواهی
بکن.
والی ،یهودی��ان را برای مدتی طوالنی حتت ش��کنجه قرار داد .او
دس��تور داد که آنها را به چوبههای دار ببندند و با چوب آنها کتک
بزنند .یهودیان را در زیر آب فرو میبردند و سپس بیرون میآوردند و
کتک میزدند .او س��ربازان را به خانههای یهودیان فرستاد و دستور
داد ک��ه که اموال آنان را غارت کنند و س��ربازان به زنان و پس��ران
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ودختران آنها توهین میکردند.
یهودیان فرح آباد ،مردمی ثرومتند بودند و بسیاری از آنان در بازار
شهر صاحب دکان بودند .آنها پارچههای گرانقیمت و وسایل نقرهای
میفروختند .والی دس��تور داد که مس��لمانان مغازههای یهودیان را
غارت کنند و مسلمانان فورًا مغازهها را غارت کردند.
بیش از صد مرد یهودی بازداش��ت ش��دند و بر گردن آنها زجنیر
انداختند و آنها را به یکدیگر بس��تند .آنها را مرتبًا برای محاکمه به
قصر والی میآوردند و سپس دوباره به زندان برمیگرداندند .آنها را
در حبس در غل و زجنیر نگاه میداشتند.
شکنجه یهودیان برای سه تا چهار ماه ادامه داشت .چون یهودیان
با متام شکنجههایی که شدند اسالم را قبول نکردند ،والی از شکنجه
یهودیان خس��ته شد .او دس��تور داد که چون یهودیان میخواهند در
یهودیت خود باقی مبانند ،آنها باید عالمت مش��خصهای را بر گردن
خود داش��ته باشند ،به طوری که هر کسی که آنها را ببیند ،بداند که
آنها یهودی هس��تند .یهودیان فرح آباد با خوش��حالی این دستور را
پذیرفتند.
برای این که یهودیان مورد ریشخند و استهزا قرار گیرند ،او دستور
داد که آنان باید زنگهایی مس��ین و یا تکههای��ی از آهن یا مس و یا
لیوانهای آهنی آبخوری را با ریس��مانی ب��ر گردن خود آویزان کنند.
متام مردان یهودی میباید این زنگولهها و یا وسایل را بر گردن خود

میبستند.
یهودی��ان مجبور بودند که ب��ا این عالمات در خیاب��ان و بازار و
میدانها حرکت کنند و هر مرد یهودی که این عالمات را نداشت تنبیه،
ی��ا حبس و یا جریمه مالی میش��د .متام یهودیان ای��ن کار را اجنام

دادند.
 -بسنت این وسایل بر گردن یهودیان بر مبنای فتوا و دستور فقیه همان عصر محمد تقی
مجلسی اجنام گرفت .برای آگاهی از جزییات آن به رساله جهادیه از محمد تقی مجلسی
در پیوست شماره  2در انتهای این کتاب مراجعه کنید.
 -The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Translated by George A. Bournoutian, Costa Mesa, California, Mazda, 2005, Volume II Pages 347 – 361
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شمار یهودیانی که مجبور به پذیرش اسالم شدند
در کتاب عباس��نامه آمده اس��ت که در اثر این واقعه بیس��ت هزار
خانواده یهودی مجبور به پذیرش اس�لام ش��ده و مسلمان شدند .در
صورتی که شمار افراد هر خانواده بین پنج تا شش نفر در نظر گرفته
ش��وند ،در آن دوران ،بین صد تا صد و بیس��ت ه��زار نفر یهودی را
مجبور کردند که مسلمان شوند.
راجر سیوری  در کتاب ایران عصر صفوی تعداد یهودیانی را که
در این حادثه مجبور به پذیرش اسالم شدهاند را نزدیک به صد هزار

نفر برآورد کرده است.
پ��س از فاجعه ای که ب��رای یهودیان رخ داد ،ش��مار یهودیان در
اصفهان و سایر شهرهای ایران به شدت کاهش یافت .شاردن سیاح
فرانس��وی که در اواخر سلطنت ش��اهعباس دوم و در اوایل سلطنت
ش��اه سلیمان پس از این فاجعه ،در اصفهان بوده است ،در سفرنامه
خود به ش��مار اندک یهودیان ساکن اصفهان اشاره میکند ،او چنین
مینویسد:
کوی جهودان و کنیساهای ایشان در اصفهان:

«کویی است که به نام کوی جهودان موسوم است و کنیسه عمده
ایشان در همانجا است .شمار یهودیان در این شهر اندک میباشد.
و همه آنها در پایتخت به مانند سراس�ر مملکت نادرند .معهذا در
اصفهان س�ه باب کنیسه دارند ،ولی این کنیسهها منازخانههای

کوچکی بیش نیست».

اخراج ارمنیان از شهر اصفهان
یهودیان تنها اقلیت مذهبی نبودند که در زمان ش��اه عباس دوم از
اصفهان اخراج شدند ،بلکه این فرمان برای ارمنیان اصفهان هم اجرا
 - Roger Savory

 -س�یوری .راجر :ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،انتش��ارات نشر مرکز،
چاپ ششم ،1372 ،صفحه .229
 -ش�اردن .سیاحت نامه شاردن :ترجمه محمدعباسی ،تهران ،امیر کبیر ،1345 ،جلد
هفتم ،صفحه .221
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ش��د .طی فرمانی که شاهعباس دوم صادر کرد ،ارمنیها هم از شهر
اصفهان اخراج ش��دند .عدهای به جلفای اصفهان کوچانده ش��دند و
عدهای هم مجبور شدند به محله «ماربانان» که محلهای ارمنینشین
در نزدیکی جلفا ب��ود نقلمکان کنند .در کتاب تاریخ جلفای اصفهان
آمده است:
«هنگام�ی که ش�اهعباس دوم به پادش�اهی رس�ید ،طی فرمانی
ِمیفروش�ی را در اصفهان اکیدًا قدغن کرد .اما چندان که فرمانش
سخت و سنگین بود ،برای می خواران غیر ارمنی آن اندازه اهمیت
نداش�ت .زیرا از ش�مار ِمیخواران در شهر اصفهان چندان کاسته
نشد .اما دست آویزی شد برای غیرارمنیان [مسلمانان] تا از آنها
بدگویی کنند .که تا وقتی اینها در کنار ما زندگی میکنند ،محال
اس�ت بتوان این فرمان را اجرا کرد .و زبان به ش�کایت گش�ودند:
که اینها قوم�ی میخوارهاند و آب را جنس میکنند .چون هر وقت
انگ�ور میفش�ارند و آب آنرا ش�راب میکنند ،تفالهه�ای آنرا در
آب میریزن�د و آب جنس میش�ود .هرگاه هم عرق میکش�ند باز
تفالهه�ای آنرا در آب میریزن�د و ب�از هم آب جنس میش�ود .هر
وق�ت هم میخواهن�د خمرههای ش�راب را بش�ویند ،میآورند در
وسط مادی یکی دو روز میخیسانند و میشویند و آب شستشوی
خمره ،در آب ریخته میشود ،و آب جنس میشود.
ش�کایت غیرمس�یحیان [مس�لمانان] ،به ش�اه و وزیران هم دین
خ�ود مقبول آمد و پذیرفتند که ارمنیها را از وس�ط ش�هر بیرون
کنند .با اینکه تقاضا داش�تند که از خانه و کاش�انه خود اخراج
نش�وند ،اما این تقاضا مسموع نیفتاد و در سال  1650دشتیها از
شمسآباد خارج شدند و در جلفا جای گرفتند .ایروانیها و اهالی
محله ش�یخ یوس�ف بنا در برابر پیشنهاد شاه بیشتر سرسختی
نش�ان دادند و منیخواستند خانه و کاش�انه خود را رها کنند .از
اینرو بوسیله هاکوبجان ،سرکرده خود ،به شاه شکایت بردند.
اما شاه خشمگین شد و حکم کرد آنها را بیمهلت و به زور از داخل
ش�هر برانند .ارمنیها با التماس به اعتمادالدوله ،صدراعظم ،از
شاه مهلت خواستند که اثاثه خود را بیزیان و ضرر بار کنند .این
تقاضا را از روی لطف پذیرفتند .لشکریانی که مأمور راندن آنها
بودن�د ،از این کار منصرف ش�دند .اعتمادالدوله به فرمان ش�اه
معماران�ی را برای اس�کان آن قوم در محل ماربان�ان ،در نزدیکی
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غرب جلفا اعزام کرد».



انگیزه اخراج ارمنیها ،با انگیزههایی که بر ضد یهودیان آوردند،
کمی تفاوت داش��ت .در مورد یهودیان جنس بودن خود آنها را دلیل
آوردند .ولی در مورد ارمنیها ،جنس کردن آب را بهانه کردند .تفاوت
دیگری که وجود داش��ت این بود که به یهودیان حکم ش��د تغییر دین
دهند و مسلمان شوند .ولی در مورد ارمنیها فقط دستور اخراج آنان
از اصفهان داده شد ،ولی فرمان داده نشد که آنان مسلمان شوند .به
هر صورت برای هر دو اقلیت دستور اخراج از اصفهان و سکونت در
گتوهای خود همانند بود.
کت��اب تاریخ جلفای اصفهان برای ش��رح این واقع��ه از دو منبع
مختلف بهره گرفته است .هر یک از این منابع ،تاریخ متفاوتی را یادآور
شدهاند .منبع خنست ،سال  1650میالدی را و منبع دوم ،سال 1656
میالدی را میآورد ،که این سال برابر  1066هجری قمری است سالی
که فرمان شاهعباس دوم بر ضد یهودیان هم صادر شد.
فرمانی در دس��ت است که در ربیعاالول س��ال  1060قمری/مارچ
 1650از سوی شاهعباس دوم صادر شده است که این تاریخ با زمان
صدارت خلیفه س��لطان مطابقت دارد .طبق این فرمان ،آزادیهایی به
اقلیتهای مذهبی اعطا گردیده است .طی این فرمان اهل ذمه این حق
انتخاب را داش��تند که برای حل و فص��ل دعاوی خود نزد خلیفه و یا
کش��یش خود بروند و یا این که ای��ن اختالفها را در محضر قضات
مسلمان حل و فصل کنند .این فرمان با دستور اخراج ارامنه در همان
سال از اصفهان منافات دارد .به همین دلیل به نظر میرسد که سال
 1056برای تاریخ اخراج ارامنه از اصفهان درستتر باشد ،این تاریخ
مطابق با زمان صدارت محمدبیک است.
منت فرمان به شرح زیر است:
« ...چون موافق شرع شریف و ملت منیف و حضرت سید الکونین
و رس�ول العلیین آن اس�ت که هرگاه اهل ذمه را با یکدیگر گفتگو

 -درهوهانیان .هاروتون :تاریخ جلفای اصفهان ،ترجمه لئون .گ .میناسیان و م.ع.
موسوی فریدنی ،اصفهان ،نشرزنده رود ،1379 ،صفحه های  60و .61
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .61
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باشد و طرفین مسلمان نباشند ،مختارند که دعوی و گفتگوی خود
را نزد قضات اسلام رفع منایند که موافقت شریعت غراء حضرت
سیداملرس�لین میانه ایش�ان حکم ش�رع اطهر جاری سازد یا نزد
خلیف�ه و کش�یش خود روند ک�ه مطابق دین و مذه�ب خود دعوی

ایشان را به فیصل رساند».

این فرمان به طور کلی برای اهل ذمه صادر شده است ولی به نظر
میرسد که بیشتر منظور آن ارمنیان ایران بوده است.
طب��ق روای��ت آراکل تبریزی هم که در پی خواه��د آمد ،آراکل
یادآور شده است که اخراج ارمنیان از اصفهان از سال  1655میالدی
شروع شد و در سال  1656میالدی به پایان رسید.
اخراج ارمنیان از شهر اصفهان به روایت آراکل تبریزی
آراکل تبریزی در کتاب تاریخ خ��ود ،ماجرای اخراج ارمنیان را از
اصفهان به این گونه شرح داده است:
در زمان شاهعباس دوم ،شاه دستور منع تولید و مصرف شراب
را صادر کرد .طبق این فرمان اگر کس��ی ش��راب نزد خود داش��ت،
چه خریدار چه فروش��نده ،او را جریمه میکردند ،گوش و بینی او را
میبریدند و اگر کسی این جرم را برای بار دوم تکرار میکرد ،خاطی
را به شکنجههای دردآور محکوم میکردند ،شکم او را پاره میکردند
و سر او را میبریدند ،او کشته میشد.
طی گزارش��اتی که ب��ه محمدبیک اعتمادالدوله ،صدراعظم ش��اه
عباس دوم رس��ید ،به او اطالع دادند که داروغه شهر در عدم موفقیت
طرح منع تهیه و مصرف شراب نقش اساسی دارد .بدین صورت که او
مردم را آزاد میگذارد که شراب تولید کنند و بهفروش رسانند .سپس
او بهوسیله جریمههای مالی زیادی که این افراد را میکند ،مبلغ کالنی
رشوه میگیرد.
اعتماد الدوله برای اینکه از حقیقت امر آگاه ش��ود ،ش��خصی از
افراد مورد اعتماد خود به نام جنف قلی بیک را مامور حتقیق این مساله
 -راوندی .مرتضی :تاریخ اجتماعی ایران ،تهران ،امیرکبیر ، 1359 ،جلد چهارم بخش
دوم ،صفحه .1198
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میکن��د .به او مأموریت میدهد که به اصفهان برود و در ش��هر جار
بزند و بهاطالع مردم برس��اند که تولید ومصرف شراب ممنوع است و
بهطور مخفیانه اعمال داروغه را حتت نظر قرار دهد.
محم�د طاهر قزوینی در کتاب عباس�نامه ب��ه ناموفق بودن طرح
مبارزه با تولید و مصرف شراب در اصفهان اشاره کرده است .او به
ماموریت جنفقلیبیک زنگنه امیر آخورباشی شاه اشاره میکند ،که
او را برای حتقیق از شهر قزوین به شهر اصفهان اعزام کردند.
« ....اخبار س�لوک ناهنجار میرقاس�م بیک دارروغه دارالسلطنه
اصفهان چه از رهگذر عدم اهتمام منع ش�راب که در آن زمان حکم
شاهنش�اهی  ....نفاذ یافته  ....از دارالس�لطنه قزوین جنفقلی
بیک یساول  ....بجهت حتقیق امور مزبور معین  ....روانه اصفهان

شد».... .

محمد طاهر قزوینی ،نام داروغه ش��هر اصفهان را در آن هنگام،
میرقاسم بیک ذکر میکند.
طی حتقیقاتی که صورت میگیرد ،عدم موفقیت طرح منع شراب را
بدینگونه گزارش دادند که چون یهودیان و ارمنیان که مصرف شراب
در دین آنها مجاز است با مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی میکنند و
با یکدیگر اختالط دارند ،اجرای این طرح عملی نیست.
مسلمانان می گفتند ،که ارمنیان هنگامی که میخواهند خمرههای
ش��راب را بش��ویند ،خمرهها را برای یک ی��ا دو روز در آب رودخانه
قرار میدهند و س��پس آنها را میشویند .با این کار ،آنها آب نهر را
جنس میکند .مسلمانان میگفتند که ارمنیان باقی مانده موادی را که
عرق از آن گرفتهاند را در آب میریزند و آنها بدین طریق آب را جنس
میکنند.
به اس��تناد به ای��ن بهانهها ،اعتمادالدوله طرح��ی را تهیه کرد که
ارمنی��ان و یهودیان باید از ش��هر اصفهان اخ��راج گردند و طرح جدا
سازی مسلمانان و غیر مسلمانان عملی گردد.
اعتمادالدوله و حامیان روحانی این طرح ،شکایت خود را نزد شاه
عباس دوم میآورند و آنقدر اصرار میکنند تا این که شاه عباس دوم
  -عباسنامه ،صفحه .188
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دستور صادر میکند که ،مردمی که مذهب آنها این اجازه را به آنان
داده است که شراب مصرف کنند ،باید از مسلمانان جدا شوند و آنان
باید در خارج از محدوده شهر ساکن شوند.
با صدور فرمان ش��اه ،اعتمادالدوله ارمنیان دشتی را به حضور
میخواند و به آنان اطالع میدهد ،ش��اه دستور داده است که ارمنیان
باید ش��هر اصفهان را ختلیه کنند و در خارج از محدوده شهر اسکان
یابند .ارمنیان به خانههای بزرگان یا اش��راف ش��هر رفتند به آنها
التماس کردند که به آنها اجازه داده شود که در خانههای خود باقی
مبانند ،ولی کسی به درخواست آنها توجهی نکرد.
ارمنیان خانههای خود را ترک کردند ،گروهی به جلفای جدید رفتند
و گروهی دیگر به محله گبرآباد ،محل زندگی زرتش��تیان رفتند .آنها
در آنج��ا خانههایی را اجاره کردند و با اعضای خانواده خود در آن
ساکن شدند .پس از اینکه ارمنیان دشتی را از اصفهان اخراج کردند،
مسلمانان شروع به اخراج بقیه ارمنیان از شهر اصفهان کردند.
گروهی از ارمنیان از اجرای فرمان پادشاه سر باز زدند .این عمل
آنان ،ش��اه را خش��مگین کرد و او دس��تور داد که این اخراج هر چه
سریعتر صورت گیرد.
ارمنی��ان عرض حالی تهیه کردند و به اعتمادالدوله عرضه کردند.
آنها از او خواس��تند که به آنان اجازه داده ش��ود که اخراج و اسکان
مجدد آنان به تدریج صورت گیرد .این پیشنهاد مورد قبول اعتمادالدوله
قرار گرفت.
آراکل از دو نفر نام میبرد که در این ماجرا نقش اساسی داشتند.
یکی از آنه��ا را به ن��ام  Keeper of the Bookمینامد که میتواند
محمدطاهر قزوینی نویس��نده کتاب عباس��نامه باشد که در آن زمان
مست وقایعنویس شاهعباس دوم را بر عهده داشت .آراکل از افرادی
به نام  Nakhararsاسم میبرد که در اخراج ارمنیان از شهر اصفهان
نقش اساسی داشتند و به ش��اهعباس دوم این توصیه را میکردند.
  -آراکل برای این افراد کلمه  Notablesرا به کار برده اس��ت ،که مش��خص نیست که
آنها چه اشخاصی بودند.

سلطنت شاه عباس دوم

55

جورج بورنوتیان مترجم کت��اب تاریخ آراکل در توضیحی که درباره
مست  Nakhararsمیدهد ،تاکید میکند آراکل غالبًا این لقب را برای
رییس دادگاههای شرع و یا عالی در کشورهای ایران و عثمانی به کار
برده است .که این مست میتواند مقام شیخاالسالمی و یا مقام صدر
در دس��تگاه صفوی باشد ،به هر حال این مقام یکی از مقامات باالی
مذهبی ،روحانی آن دوران بوده است.
آراکل تبریزی مینویس��د ،اولین دس��ته ارمنیان��ی که از اصفهان
اخراج شدند دشتیها بودند .اخراج آنان در سال  1655میالدی 1065 /
قمری اجنام گرفت و در سال  1656میالدی  1066 /قمری بقیه ارمنیان
که ایروانیها جزو آنها بودند از شهر اخراج شدند .دیگر هیچ مسیحی
در ش��هر اصفهان باقی مناند .آنان در منطق��ه جدیدی که برای آنها
مشخص کرده بودند ،اسکان یافتند.
پس از این که فرمان ش��اه صادر ش��د ،اعتمادالدوله و روحانیان
موافقت کردند که محلی را در طرف جنوب رودخانه برای اسکان مجدد
ارمنیان اختصاص دهند.
بخش اصلی ش��هر که مراکز جتاری و مس��کونی شهر در آن واقع
شده بود ،همه در شمال رودخانه قرار داشتند .همچنین قصر پادشاه
در این قسمت واقع شده بود .ارمنیان را در زمینهای جنوب رودخانه
اسکان دادند.
طبق فرمان ش��اه ،اعتمادالدوله دس��تور داد که زمینهای جنوب
رودخان��ه را اندازهگی��ری کنند و بر مبنای تعداد اف��راد هر خانواده،
زمین��ی در اختی��ار آنان قرار دهند .ارمنیان در آن زمینها ش��روع به
ساخنت خانه برای خود کردند.
اخراج ارمنیان از شهر اصفهان در ابتدا برای آنها بسیار سخت و
مشکل بنظر میرس�ید .ولی پایان خوبی برای آنان داشت .وقتی
آن�ان به محل جدید آمدند ،در آنج�ا خانههای مجلل جدیدی برای
خود بنا کردند .آنها خانههایی با سقفهایی بلند ،دارای ایوان،

 - George A. Bournoutian
 -The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Volume II Foot Note
Page 341.
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باغه�ای گل و پارکه�ا با درخت�ان میوه برای خود س�اختند .با
جدا س�ازی ارمنیان از جامعه مس�لمانان آنان از آزادی بیش�تری
برخوردار شدند و از آزار مسلمانان که در قبل با آن روبرو بودند،
خالص شدند.

این حادثه برای ارمنیان خامته خوش��ی داش��ت و به طور کلی به
نفع آنان پایان یافت .آراکل اش��اره میکند که هم اکنون که این کتاب
را مینویسد ش��انزدهم ماه می سال  1659میالدی  /بیست و چهارم
ش��عبان سال  1069قمری اس��ت ،ارمنیان و زرتشتیان شهر اصفهان
را ترک کردهاند و طرح جداس��ازی مسلمانان با غیر مسلمانان اجنام

گرفته است و از این پس مسلمانان دیگر جنس خنواهند شد.
ش��اردن که در اواخر دوره ش��اهعباس دوم از ایران بازدید کرده
است اشاره میکند ،که مسیحیان اجازه نداشتند که در شهر اصفهان
مسکن گزینند .او مینویسد:
«مس�لمانان ب�رای ب�اده گس�اری و میخوارگ�ی ب�ه خانهه�ای
عیسویان میرفتند ...به همین جهت همه مسیحیان به خارج شهر
رانده ش�دند .به اس�تثناء مبلغین مذهبی و کارمندان شرکتهای
اروپای�ی ،که ی�ک نوع افراد دولتی بودند و حتت حمایت مس�تقیم

شاه میباشند».

نقش آفرینان و دستوردهندگان
در ماجرای پذیراندن اس�لام به یهودیان ،دو فرد نقش اساس��ی و
عمده داشتند:
 - 1شاه عباس دوم
 - 2محمد بیک اعتمادالدوله وزیر اعظم
با اینکه ش��رح احوال و زندگینامه ش��اهعباس دوم و محمد بیک
ارتباط مس��تقیمی به این واقعه ندارد ،ولی بررس��ی زندگی این دو به
روشن شدن حنوه زندگی و شرایط محیط پرورشی ،و نوع دیدگاههای
حکومتگران در آن دوران کمک میکند.
 - The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Volume II Pages 336 – 346

  -سیاحت نامه شاردن ،جلد هفتم صفحه .188

سلطنت شاه عباس دوم

57

وزرای شاه عباس دوم
هنگامی که شاهعباس دوم در سال  1052قمری1642/میالدی در
سن  9سالگی به سلطنت رسید خنستین وزیر او ساروتقی بود.
 - 1ساروتقی اعتمادالدوله (تقی موسرخه)
 ساروتقی خنستین صدر اعظم شاهعباس دوم بود که هم زمانبا ش��روع س��لطنت او به عنوان وزیر اعظم یا اعتمادالدوله شروع به
کار کرد و پس از چهار س��ال ،در سال  1055قمری  1645 /میالدی بر
اث��ر توطئهای که بر ضد او صورت گرفت به قتل رس��ید .علت قتل او
بدگوییهایی بود که دشمنانش بر ضد او اجنام دادند و شاهعباس دوم
را حتریک کردند که حکم قتل او را صادر کند .ش��اهعباس دوم در آن

زمان  13سال داشت.
 -2سید عالءالدین حسین (خلیفه سلطان)
 پ��س از قتل س��ارو تقی در س��ال  1055قم��ری  1645 /میالدیس��یدعالءالدین حسین ملقب به خلیفه سلطان عهدهدار صدارت اعظم
ش��اهعباس دوم گردید .او از قواعد اصول دین اطالع کافی داش��ت و
از فقهای صفوی به شمار میآمد .او طبع شعر و شاعری هم داشت.
خلیفه س��لطان داماد ش��اهعباس اول بود و دختر او را به زنی گرفته

بود .او در سال  1064قمری در والیت مازندران در گذشت.
 -3محمد بیک اعتمادالدوله
 پس از فوت خلیفه س��لطان در سال  1064قمری 1654 /میالدی،محمدبی��ک اعتمادالدوله به وزارت رس��ید .رخداد س��ال  1066برای
یهودیان در دوران صدارت او و به فرمان مستقیم وی به وقوع پیوست.
 -عباسنامه ،صفحه .65
 -برای آگاهی بیش��تر از سرگذشت ساروتقی به کتاب س��فرنامه تاورنیه صفحه 500
نگاه کنید.
  -کریمی .علیرضا :مقاله سلطان علما ،فصل نامه حکومت اسالمی ،شماره . 6
 -عباسنامه ،صفحه .170
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محمدبیک در س��ال  1071قمری از منصب خود عزل ش��د .به سبب
اهمیت رخداد سال  1066علیه یهودیان ،به سرگذشت و زندگی محمد
بیک بیشتر پرداخته خواهد شد.
 -4محمد مهدی صدراملمالک
 در س��ال  1071پ��س از این که محمدبی��ک اعتمادالدوله از مقامصدارت خلع شد ،محمدمهدی صدراملمالک که یک فقیه و عالم مذهبی
بود ،عهدهدار مقام صدارت شاهعباس دوم شد .وی تا پایان سلطنت
و مرگ شاه عباس دوم در س��ال  1077قمری  1666 /میالدی در این
مقام باقی ماند.
محمد بیک اعتمادالدوله
محمد بیک از اهالی تبریز و پس��ر خیاطی ب��ود که پدرش او را به
حتصیل تشویق فراوان کرد و به ریاست ضرابخانه سلطنتی گماشته

شد.
در سال  1064قمری خلیفه سلطان صدر اعظم وقت شاهعباس دوم
در سن  63سالگی در مازندران فوت میکند .پس ازمرگ او ،محمدبیک
ک��ه در آن هنگام ناظر بیوتات بود به مقام صدراعظمی (اعتمادالدوله)
میرسد.
محمدبیک خیلی زود در دل شاه جا میگیرد و خود را محبوبالقلوب
همه رجال دربار میسازد .او به همه فوقالعاده احترام میگذاشت و
در کارهای آنها مداخله منیکرد و اگر نس��بت به کس��ی دشمنی هم
پیدا میکرد ظاهر منیس��اخت و فکر انتق��ام را در خاطر خود پنهان
میکرد.
او که فردی جاه طلب بود ،کوش��ش کرد دس��ت به کارهای بزرگ
بزند .خنس��ت با کمک یک فرانسوی اهل نورماندی که ادعا میکرد در
علم معدن شناس��ی و ش��یمی مهارت دارد کوشش کرد که به کشف
 -عباسنامه ،صفحه .298
  -عباسنامه ،پای نوشته صفحه .171
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معدن طال و نقره بپردازد که در این کار توفیقی نیافت .محمدبیک پس
از این که از کش��ف معدن طال و نقره مأیوس ش��د ،کوشش در کشف
معدن مس کرد ،که در این کار هم موفقیت زیادی پیدا نکرد .او افزون
بر جاه طلبی ،کینهتوز هم بود .تاورنیه در س��فرنامه خود به ش��مار
زی��ادی از توطئههایی که او بر ضد مخالف��ان و یا رقبای خود اجنام
داد ،اشاره میکند .برای مثال او بر ضد حاکم ایروان توطئه میکند و
با فرمانی که از ش��اه میگیرد ،حاکم ایروان را غل و زجنیر کرده و به
اصفهان میآورد.
تاورنیه توطئه و کینهتوزی که محمدبیک در حق حاکم فارس عملی
کرد را نیز ش��رح میدهد و بیان میکند که او حاکم بیگناه را چگونه
از هس��تی س��اقط میکند و به حبس میاندازد .ش��هوت انتقامگیری
محمدبیک اندازه نداشت .او از متام مخالفان خود انتقام کشید .میرزا
قاسم داروغه و دیوان بیگی اصفهان هم قربانی توطئههای او شدند.
محمدبیک متام نزدیکان ش��اه را که مخالف او بودند را از دربار دور
کرد و خود یکه تاز دربار شاهعباس دوم گردید.
ول��ی ش��کوه و جالل و ق��درت محمدبیک هم برای همیش��ه ادامه
پیدا نکرد .پس از مدتی ش��اه خبردار ش��د که بر خالف گزارشهای
محمدبیک ،س��پاه ایران در خراس��ان از ازبکها شکست خوردهاند و
ب��ر خالف گزارشهای او ،هیچ گونه شورش��ی بر ضد دولت مرکزی
در گرجستان صورت نگرفته و محمدبیک سعی در پنهان نگاه داشنت
حقایق از شاه را داش��ته است .پس از این ،شاه بر او خشم میگیرد
و فرم��ان میدهد که او را با زن و فرزندانش به قم تبعید کنند .ش��اه
دس��تور میدهد که او نه سر بتراشد و نه به حمام رود و نه با احدی

معاشرت کند.
پس از برکناری محمدبیک ،میرزا مهدی صدر به مقام صدر اعظمی
(اعتمادالدوله) رسید .محمد طاهر قزوینی واقعه برکناری محمدبیک،
از صدراعظمی ش��اهعباس دوم را در زیر وقایع اتفاق افتاده در سال
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحات  541تا . 550
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 1071قمری ذکر کرده است.
محمدبیک اعتمادالدوله از سال  1064تا  1071قمری  1654 /تا 1660
میالدی ،به مدت هفت سال عهدهدار صدراعظمی شاهعباس دوم بود
و فاجعهای که برای یهودیان در سال  1066رخ داد و اخراج ارمنیان از
اصفهان در زمان صدراعظمی او به وقوع پیوسته است.


مرگ شاه عباس دوم
بیتردید مرگ ش��اه عباس دوم هم درخور توجه است .کمپفر در
بارهی مرگ او در سفرنامه خود مینویسد:
« ...او در مازندران بدرود حیات گفت .او س�ال پیش از آن (1665
میلادی) ب�رای اس�تراحت  ...ب�ه آجنا رفت�ه و کلیه اه�ل حرم را
به اس�تثناء یک همس�ر ش�رعی و چند همخوابه در اصفهان بجا
گذاش�ته بود .در آن هنگام او در قصر کوچکی واقع در اش�رف به
خوش�گذرانی س�رگرم بود .که ش�بی در حال مستی در خود میلی
ش�دید به یک رقاصه احس�اس کرد .رقاصه خود را به زمین افکند
و شاه را به مقدسات سوگند داد که از وی درگذرد ،زیرا به یکی از
بیماریهای زهروی مبتالس�ت .اما بدون توجه به این احوال شاه
با وی همبستر شد».
«یک ماه بعد در شرمگاه شاه آثار درد و تاول ظاهر شد ،ولی شاه
از معاجل�ه خ�ود غافل ماند .تا این که عالئ�م بیماری مقاربتی که
کاملًا پیش�رفته بود منودار گردید .اما چون باز وی منیتوانس�ت
امساک کند و برخود سخت بگیرد ،و از طرف دیگر اطباء خواه به
علت جهل و خواه به دلیل این که جرأت جتویز دارویی را که درخور
بیماری پیشرفته شاه بود نداشتند ،به طور سطحی و غیراساسی
ب�ه معاجله وی پرداختند .بیماری به نوعی خوره س�رطان مانند
تبدیل ش�د و لثهها و استخوان بینی وی را به صورتی خورد و از
بی�ن برد ک�ه دود غلیان از بینی او بیرون م�یزد .دیگر جلوی این
بیماری مهلک را منیشد گرفت ...هشت روز قبل از مرگش دستور
داد که وی را به خسروآباد که نزدیک شهر دامغان است ببرند.
درس�ت در حین�ی که ش�اه به هیچ وجه در اندیش�ه م�رگ نبود،
شبی هنگامی که به تقاضای زنانش مقداری شیرینی خورده بود
دچار درد ش�دیدی ش�د و در نتیجه ش�ب بعد را تا صبح به طرز

 -عباسنامه ،صفحه . 298
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وحش�تناکی تا حد جنون رجن کشید و در حالی که از خود بیخود
بود و اطباء معاجل خود را به باد فحش و ناسزا گرفت .در ساعت
 4صبح بیس�ت و شش�م ربیع الثانی س�ال  1077هجری که برابر
است با بیست و ششم اکتبر  1666مسیحی مرگ وی دررسید .وی

به هنگام مرگ سی و شش ساله بود».

ش��اردن نوع بیماری و حنوه مرگ شاه عباس دوم را بسیار نزدیک

به صورتی که کمپفر آورده است ،بیان میکند.
علمای مذهبی در اواخر عصر صفوی
صادر کنده فتوا

حکم جنس بودن یهودیان و دس��تور اخ��راج ارمنیان و یهودیان از
اصفهان و مجبور کردن یهودیان برای تغییر دین ،یک مس��اله شرعی
است و بدون فتوای یکی از علمای مذهبی صفوی این کار امکان پذیر
نبود .محمدبیک اعتمادالدوله صدراعظم دوران ش��اه عباس دوم ،یک
عالم مذهبی نبود که بتواند فتوای مذهبی این فرمان را صادر کند .پس
چه کسی فتوای جنس بودن یهودیان را صادر کرده است؟
در این بخش سعی می شود که زندگی چند تن از عاملان مذهبی که
مقارن س��ال  1066هجری قمری زندگی میکردهاند و دارای مقامهای
مذهب��ی باالیی بودهاند ،م��ورد مطالعه قرار گی��رد و عقاید مذهبی و
دیدگاههای اجتماعی و سیاسی آنها مورد بررسی قرار گیرد .با این
بررس��ی تا حدودی نوع افکار و دیدگاههای مذهبی حاکم بر آن عصر
روشن خواهد شد .سعی بر این است که مشخص شود که کدام یک از
عاملان آن عصر این فتوای مذهبی را صادر کرده است.
عامل��ان بلند پایه صف��وی که در حدود س��ال  1066قمری زندگی
میکردهاند عبارتند از:
وفات  1060قمری 1650/میالدی
		
 علی نقی کمرهای محمدتقیمجلسی(مجلسیاول) وفات  1070قمری 1660/میالدیوفات  1090قمری 1679/میالدی
 -مال محمد باقر سبزواری

 -سفرنامه کمپفر ،صفحات  40و .41
 -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم ،صفحه های  31تا .35
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 -مال محسن فیض کاشانی

وفات  1091قمری 1680/میالدی

شیخ بهاالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
 953تا  1030قمری ( 1546تا  1621میالدی)
یکی ازعلمای شیعه که در عصر صفوی وظایف ،شرایط واحکامی
را برای اهل ذمه بیان کرده ،ش��یخ بهاالدین عاملی معروف به ش��یخ
بهایی اس��ت .او در س��ال  953قمری  1546 /می�لادی درجبل عامل
(جن��وب لبنان امروزی) به دنیا آمد و در س��ال 1030قم��ری ( 1620یا
 1621میالدی) در گذشت .او تقریبًا  35سال پیش از واقعه سال 1066
قمری فوت میکند .به این ترتیب او نقش مس��تقیمی در واقعه آن سال
برای یهودیان نداش��ته است ،ولی زندگی و دیدگاههای او از این نظر
مورد بررسی قرار میگیرد که دیدگاههای او باعث ایجاد محدودیت و
فشارهای بس��یاری بر یهودیان و زرتشتیان در زمان شاهعباس اول
ش��د ،به طوری که بعدها بیان خواهد شد ،نظراتی که او در مورد اهل
ذمه ارائه کرده است ،تشابه بسیار زیادی با دیدگاههای دیگر علمای
ش��یعه پس از عصر او دارد و پایهای شده است برای محدودیتهای
بعدی اهل ذمه.
ش��یخ بهاالدین عاملی معروف به ش��یخ بهایی ،در کودکی همراه
پدرش به ایران آمد .پدرش ش��یخ حس��ین بن عبدالصمد که خود یک
عالم شیعه به شمار میرفت ،یکی از شاگردان شهید ثانی بود .او در
ابتدا نزد پدر خود علوم دینی را آموخت و سپس در اصفهان به آموزش

دینی خود ادامه داد.
ش��یخ بهایی پس از درگذش��ت پدرش در س��ال  984قمری1576/
میالدی ،به ش��هرهای مختلف ایران مانند تبریز و اصفهان رفت .در
س��ال  991قمری 1583/میالدی پس از سفر به حج مدتی را در مصر،
قدس و ش��ام به س��ر برد و در س��ال  992قمری به ایران باز گشت.
شیخ بهایی از حدود سالهای  1004قمری 1592/میالدی به دربار شاه
 -عقیقی بخشایشی ،فقهای نامدار شیعه :قم ،دفتر نشر نوید اسالم
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عباس اول رفت و در س��فری که شاهعباس در سال  1008قمری پیاده
به مشهد رفت ،او را همراهی کرد.
ش��یخ در س��ال  1017قمری1608/میالدی به قصر عمه ش��اه که
درگذش��ته بود انتقال یافت .ش��یخ بهایی بزرگترین عالم دربار شاه
عباس اول بود و قدرت و نفوذ بسیار زیادی در دربار او داشت .شیخ
بهایی زمانی به منصب شیخاالسالمی اصفهان ،که باال ترین مرجعیت
دینی – سیاس��ی زمان خود بود ،منصوب شد .همانگونه که در آغاز
اشاره شد شیخ بهایی در سال  1030قمری1621/میالدی درگذشت.
شیخ بهایی دارای تألیفات بسیاری در زمینه فقه شیعه است .یکی
از آثار فقهی او کتاب جامع عباسی است که به زبان فارسی است ،او
در این کتاب به شرح احکام فقه شیعه پرداخته است.
در آغاز باب شش��م کتاب آمده است که پنج باب اول کتاب توسط
خود ش��یخ بهایی نوشته ش��ده و باقی مانده به قلم شیخ نظامالدین
س��اوجی که ازشاگردان برجسته ش��یخ بهایی بوده ،به رشته حتریر
درآمده است .در بخشهایی از این کتاب شیخ به شرح احکام اهل ذمه

از نظر فقه شیعه پرداخته است.
احکام اهل ذمه در کتاب جامع عباسی
شیخ بهاالدین عاملی ،قوانین و احکام و محدودیتهای بسیاری را
برای اهل ذمه در نظر گرفته است .دیدگاه او در مورد اهل ذمه بسیار
حقارت آمیز است .احکام و دیدگاههای شیخ بهایی که در کتاب جامع
عباسی آمده است را میتوان به صورت زیر خالصه کرد.
شیخ بهاالدین عاملی باور داشت که جهاد با یهودیان ،مسیحیان و
زرتشتیان واجب است تا آن که آنان مسلمان شوند و یا اینکه پرداخت
  -جعفریان .رسول :صفویه از ظهور تا زوال ،تهران ،موسسه فرهنگی دانش واندیشه
معاصر ،1378 ،صفحه . 246
  -کتاب جامع عباس��ی در مببی به چاپ رسیده است و انتشارات فراهانی آنرا مجددا
چاپ کرده است .آیتاهلل شهابالدین جنفی مرعشی در اظهار نظری که دراول کتاب کرده
است معتقد است که این کتاب جزو «رسایل عملیه آیات عظام عصر سابق قرار گرفته و
برآن حواشی زیادی نوشتهاند».
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جزیه را طبق شرایطی بپذیرند .هنگامی که آنها پرداخت جزیه را قبول
کردند ،شرایط و احکام جزیه باید به صورت زیر باشد:
 ه��ر ف��رد ذمی باید پرداخ��ت جزیه را قبول کند و س��االنه آنراپرداخت مناید.
 مق��دار جزیه توس��ط امام یا نایب امام در آخر هر س��ال تعیینمیگردد.
 میزان جزیه بر مبنای آنچه که امیراملؤمنین [حضرت علی] معینکرد ،افراد فقیر س��االنه دوازده درهم ،افراد متوسط  24درهم و افراد
ثرومتن��د  148درهم باید پرداخت کنند .ولی به هر حال میزان جزیه به
تصمیم امام بس��تگی دارد .جزیه به منزله مذ ّل��ت و خواری اهل ذمه
میباشد.
 اگر فردی از اهل ذمه در اواس��ط سال مسلمان شود جزیه از اوساقط میشود.
 اهل ذمه ملزم به پیروی از احکام مسلمانان هستند. اهل ذمه نباید با مسلمانان جنگ کنند و یا به دشمنان آنها کمککنند.
 اهل ذمه نباید زنان مسلمان را به عقد خود در آورند و یا با آنانزنا کنند.
 مسلمانان را نباید از راه بهدر کنند. جاسوسان کفار را در خانه خود راه ندهند و اسرار مسلمانان رابه کفار ندهند و خبری از مسلمانان را به آنها ندهند.
 زنان و مردان مسلمان را نکشند. در صورتی که اهل ذمه به شرایط باال عمل نکنند حربی میشوندو قتلشان واجب است.
 به خداوند و رس��ول خدا دش��نام ندهند ،دین و کتاب مسلمانان[ق��رآن] را خفی��ف نکنن��د و اگر ای��ن کار را اجنام دهن��د واجبالقتل
میگردند.
 آنچه در اس�لام حرام اس��ت مانند نوشیدن ش��راب و خوردنگوشت خوک را اجنام ندهند.
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 مادر و خواهر خود را به عقد خود در نیاورند. عبادتگاه و پرستشگاه در کشور اسالمی ایجاد نکنند. کتابهای دینی خود را با صدای بلند خنوانند و ناقوس کلیسا رابه صدا در نیاورند.
 خانههای خود را بلندتر از خانههای مسلمانان نسازند. باید لباسهایی متفاوت با لباس مسلمانان بپوشند. چهارپایی را که س��وار میشوند باید غیر از چهارپایی باشد کهمس��لمانان سوار میشوند ،حق سوار شدن به اسب را ندارند .هنگام
سواری باید هر دو پای خود را از یک طرف چهارپا آویزان کنند.
 حق بسنت شمشیر و حمل سالح را ندارند. لباس زنان آنها باید طوری باش��د که از زنان مسلمان متفاوتباشد ،و مسیحیان نباید زنار ببندند.
 در جادهها راه نروند بلکه باید از جادهها منحرف شوند. لقب و کنیه برای فرزندان خود انتخاب نکنند. ذمی منیتواند در حجاز مسکن گزیند .مراد از حجاز مکه و مدینهو طایف و حوالی آن میباش��د .فقط آنها میتوانند از آن حوالی عبور
کنند.

 حق خرید و فروش و متلک قرآن را ندارند.آنچه که اشاره شد ،خالصه ای از احکامی بودند که شیخ بهایی
در کتاب جامع عباس��ی در مورد اهل ذمه آورده اس��ت .برای مطالعه
منت کامل احکام اهل ذمه در کتاب جامع عباس��ی میتوان به پیوست
شماره  1در انتهای این کتاب مراجعه کرد.
در اینجا به دیدگاههای دیگر ش��یخبهایی ک��ه در بخشهای دیگر
کتاب جامع عباس��ی در مورد اهل ذمه آورده است ،اشاره میگردد.
در انتهای هر دیدگاه صفحهای از کتاب جامع عباسی ،که این نظر در
آن آمده است ،در میان دو کمان ( ) آورده میشود.
  -عاملی (شیخ بهایی) .بهاالدین :جامع عباسی ،تهران ،فراهانی ،صفحات  153تا .155
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دیدگاههای شیخ بهاالدین عاملی
در مورد اهل ذمه ،در کتاب جامع عباسی
 -1او اعتقاد داشت که کافران چه اهل ذمه باشند و چه حربی جنس
هستند( .صفحه )29
 -2او معتق��د ب��ود در خانهای که زرتش��تی (در منت مجوس آمده
است) و سگ در آن باشد ،مناز مسلمان مکروه است( .صفحه )35
 -3فروخنت کتاب قرآن به کافر حرام است( .صفحه )200
 -4ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع است .ازدواج زن
مسلمان شیعه با مرد مسلمان سنی ممنوع است( .صفحه )266
 -5رفنت به مجلس عروسی کافر مکروه است( .صفحه )267
 -6زن یهودی و مس��یحی را منیتوان به عقد دائمی در آورد ،ولی
متعه [صیغه کردن] آنها جایز است( .صفحه )276
 -7او معتقد بود که گوش��ت حیوانات ذبح شده توسط یهودیان و
مسیحیان حرام است( .صفحه )330
 -8در محاکم ش��رعی ،مس��لمان را میتوان ب��ر اهل کتاب مقدم
داشت( .صفحه )353
 -9گواهی اهل ذمه برای مسلمانان درست نیست( .صفحه )367
 -10غیرمس��لمان از مس��لمان ارث منیبرد ،اگرچه آن شخص به
متوفی بسیار نزدیک باشد .ولی مسلمان از کافر ارث میبرد( .صفحه
)393
 -11مس��یحی ،یهودی و زرتشتی را که ش��رایط اهل ذمه را قبول
نکنند ،باید کشت( .صفحه )429
 -12کشنت یهودی ،مسیحی و زرتشتی کفاره ندارد( .صفحه )430
 -13مس��لمان را جهت کش�تن کافر قصاص منیکنند بلکه تعزیر
میکنند و باید دیه بدهد ،ولی اگر مسلمان عادت به کشنت یهودی کند
آنگاه است که باید قصاص شود( .صفحه )431
 -14خونبهای مرد مسلمان ده هزار درهم و زن مسلمان پنج هزار
درهم اس��ت ولی خونبه��ای مردان یهودی هش��تصد درهم و زنان
یهودی چهارصد درهم است( .صفحه )449
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 -15اگر کافری کافر دیگری را بکشد و مسلمان شود قصاص از او
ساقط میشود ،بلکه باید دیه بدهد( .صفحه )432
شیخ علینقی کمرهای
وفات سال  1060قمری ( 1650میالدی)
شیخ علینقی کمرهای یکی از علمای بلندپایه عصر صفوی است.
او در س��ال  1060هجری قمری یعنی  6سال پیش از واقعه سال 1066
فوت کرده اس��ت .در نتیجه نقش مستقیمی در آن واقعه نداشته است.
با این حال زندگی وی مورد بررس��ی قرار میگیرد ،چون او تا هنگام
مرگ ،عهدهدار مناصب بس��یار مهمی در حکومت صفوی بوده است.
او از س��ال 1055تاسال  1060هجری قمری ،منصب شیخاالسالمی و
امامت جمعه اصفهان را برعهده داشت ،که این مقام یکی از باالترین
مقامهای دینی و سیاس��ی آن زم��ان بوده اس��ت .بنابراین عقاید و
دیدگاههای وی میتواند تأثیر بسیار زیادی در نظام مذهبی و سیاسی
زمان خود و پس از او بگذارد.
«ش�یخ علینقی کمرهای ش�یرازی اصفهانی [متوف�ی  1060قمری1650/
میالدی]  ...از عاملان برجس�ته دوره صفویه اس�ت  ...که افزون بر دانش
قابل توجه ،از موقعیت اجتماعی وسیاس�ی و دینی باالیی برخوردار بوده
اس�ت .مدتها قاضی ش�یراز بود و پس از آن به درخواست خلیفه سلطان
[دومین وزیر ش�اه عباس دوم] اعتمادالدوله شاهعباس دوم ،در سال 1055
قم�ری به منصب شیخاالسلامی اصفه�ان که باالتری�ن مرجعیت دینی-
سیاس�ی بود دس�ت یافت ،و تا س�ال مرگش  1060قمری این منصب را در
اختیار داشت».

سرفصلهای دیدگاه شیخ علینقی کمرهای را میتوان به صورت
زیر طبقهبندی کرد:
 -جعفریان .رسول :مقاله گزارش اندیشههای سیاسی یک عالم شیعی صاحب منصب
در دول�ت صف�وی ،علی نقی کمره ای ،مقاالت تاریخی ،قم ،دفتر نش��ر الهادی،1377 ،
دفتر چهارم صفحه .14
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 -1دین و سیاست از یکدیگر جدا نیست.
 -2مقتضای ضرورت عقلی آن است که انسانها همواره نیازمند
به یک رییس قدرمتند ،مقتدر و هدایت کننده باشند.
 -3وی تنها فقیهان و مجتهدین را وارثان حقیقی پیامبران میدانست
و معتقد بود که مراجعه به ایش��ان در ش��ناخنت احکام حالل و حرام
واجب است و رجوع به غیر ایشان به منزلهی رجوع به سوی طاغوت
اس��ت و رد حکم آنها در حکم رد حکم خدا است و درحد شرک به اهلل
است.
 -4امور قضاوت در حیطه و اختیار مجتهدان است و رجوع به غیر
ایشان رجوع به طاغوت محسوب میشود.
 -5ادارهی زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مردم از اختیارات

امام و رهبری شیعه است.
شیخ علینقی کمرهای در عقاید شیعی صفوی خود بسیار افراطی
بود .او در تشیع راه افراط در پیش گرفت ،تا حدی که عقیده داشت اهل
س��نت مانند کفارند و منیتوان با آنها ازدواج کرد و حتی غذای آنان
مانند غذای یهودیان و مسیحیان جنس میباشد.
«همانند برخی از عاملان اهل سنت که شیعیان را تکفیر میکرده و
آتش جنگ عثمانیها را بر ضد ایرانیها بر میانگیختند ،او هم به
کفر اهل س�نت حکم کرده و در جایی هم به صراحت نوش�ته است
که حکم مشرکان بر ایشان [اهل سنت] در دنیا و آخرت جاری است
و مناکحت [عقد زناش�ویی] و مصاهرت [با کس�ی خویش�ی کردن
از طری�ق ازدواج] و مس�اورت و مواکلت [با کس�ی طعام خوردن]
و خوردن ذبیحه [گوش�ت ذبح ش�ده] ایشان چون اجناسند [جنس

میباشد] و جایز نیست».

ای��ن نکته را باید در نظر گرفت که ش��یخ علینقی کمرهای یک فرد
عادی نبود ،او عهدهدار منصب شیخاالسالمی اصفهان بود .بنابراین
 -خالقی .علی :مقاله اندیش�ههای سیاس�ی ش�یخ علینقی کمرهای ،نشریه حکومت
اسالمی شماره .2
 -جعفریان .رسول :مقاله گزارش اندیشههای سیاسی یک عالم شیعی صاحب منصب
در دولت صفوی  -علینقی کمرهای ،مقاالت تاریخی دفتر چهارم ،قم ،دفتر نشر الهادی،
چاپ اول  ،1377صفحه  .23به نقل از کتاب همالثواقب شیخ علینقی کمرهای.
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دیدگاههای وی میتواند تاثیر بس��یار زیادی در نوع رابطه حکومت و
اقلیتهای مذهبی بگذارد .در حالی که او مس��لمانان س��نی مذهب را
جنس میش��مارد و ازدواج و معاشرت با آنان را برای شیعیان ممنوع
میکند و حتی فتوا به جنس بودن غذای آنها میدهد ،میتوان تصور
کرد که نوع دیدگاههای وی نسبت به یهودیان و مسیحیان چگونه بوده
است.
محمدتقی مجلسی
 1003تا  1070قمری ( 1594تا  1660میالدی)
محمدتقی مجلسی ،مجلسی اول در سال  1003هجری قمری1594/
میالدی در اصفهان به دنیا آمد .از استادان او میتوان از شیخعبداله
شوشتری ،ش��یخ بهایی ،میرفندرسکی و امیر اسحاق استرآبادی را

نام برد.
او در سال  1034هجری قمری 1624/میالدی ،هنگامی که  31سال
داش��ت به جنف رفت .پس از بازگش��ت از جنف به اصفهان آمد و در
این ش��هر مشغول تدریس شد .پس از مرگ شیخ بهائی ( 1030قمری/
 1620یا 1621می�لادی) و میرداماد (متوفی  1041قمری 1631/میالدی)
او یکی از بزرگترین مدرس��ان حدیث و فقه در حوزه اصفهان ش��د.
از ش��اگردان او میتوان محمدباقر مجلسی پسرش ،سید عبداحلسین
خاتون آبادی ،محقق خوانساری و نعمتاهلل جزایری را نام برد .او به
امامت جمعه اصفهان نیز منصوب گردید.
فرزند کوچک او محمدباقر مجلسی ،یکی از بزرگترین فقهای اواخر
دوران صفوی است .محمدتقی مجلسی در  11شعبان سال  1070قمری
/آوریل 1660میالدی در اصفهان فوت کرد.
محمدتقی اقداماتی برای نش��ر حدیثهای شیعه کرد .اقدام او به
نگارش ش��رحی بر کتاب «من الیحضره الفقیه» شیخ صدوق (متوفی
س��ال  381قم��ری 891/می�لادی) در عالم ش��یعه از ارزش خاصی
 -گلشن ابرار ،شرح حال محمدتقی مجلسی
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برخوردار اس��ت .به همی��ن منظور او دو کتاب یکی ب��ه عربی به نام
«روض�ه املتقی�ن» ،و یکی به فارس��ی به نام «لوام�ع صاحبقرانی»
نگاش��ت .او این کتاب را به نام شاهعباس دوم تالیف کرد .در کتاب
لوامع صاحبقرانی است که او به تفصیل در مورد احکام و قوانینی که
اهل ذمه باید در ممالک اسالمی رعایت کنند مطالبی را آورده است .او
چکیده آن قوانین را در رساله جهادیه خود نیز آورده است.
دیدگاههای محمدتقی مجلسی
سنی مذهبان
او شکر خدای را به جا میآورد و معتقد بود که نعمت عظیمی است
که در زمان او در متام اصفهان ،یک مسلمان سنی یافت منیشود.
« ...ب�ه یمن پادش�اهان صفوی�ه  -اناراهلل برهانهم – به ش�رف
ایمان مش� ّرف شدند و به مرتبهای که جزم داریم در کل اصفهان و
حدودش یک س�نی نیست و بالدی که همیشه شیعه بودهاند مثل
کاشان و قم ،در حدودشان یک یکه سنی به هم میرسند و احلمدهلل

هذه النعمة العظیمة».

یهودیان
محمدتقی مجلسی نظر مساعدی نسبت به یهودیان نداشت ،ارتباط
و نشست و برخاست با آنان را عذاب برای مسلمانان میپنداشت .او
در فضیلت حج مینویسد:
«چن�د گاه قبل از این یکی از فضال مرد و حج نکرده بود .صاحلی
که نهایت اعتقاد و مریدی را داش�ت به آن عالم نقل کرد که عجیب
واقعهها دیدم ،و حیرامن که چه معنا دارد گفت :در چندی روزی که
فالنی فوت ش�ده بود در واقعه دیدم که او با یهودیان بود ،و بعد
از چندگاه دیگر او را در واقعهای دیدم که بسیار من ّور و خوب بود.

  -جعفریان .رسول :مقاله پارهای از مسائل دینی ،فرهنگی و اجتماعی روزگار صفوی
از زبان محمدتقی مجلس�ی ،مقاالت تاریخی ،قم ،نش��ر اله��ادی 1377 ،چاپ اول ،دفتر
چهارم صفحه .282
 -مقاله پارهای از مسائل دینی ،فرهنگی و اجتماعی روزگار صفوی از زبان محمدتقی
مجلسی ،جعفریان ،مقاالت تاریخی ،دفتر چهارم ،صفحه .294
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منی دامن که چه معنا دارد .یکی از اخوان مؤمنین گفت:
واقع�ه ش�ما صحیح اس�ت  .فالنی ح�ج نکرده ب�ود و از جهت او
استیجار حج کردند .تا حج نکرده بود از جهت او حشرش با یهودان

بود و چون از جهت او حج کردند ،از آن عذاب خالص شد».

محمدتقی مجلس��ی در م��ورد کتاب تورات معتقد اس��ت که در آن
حتریفهای زیادی اجنام شده است:
«و ای�ن بنده تتبع بس�یار ک�ردهام این تورات مح�رف را تا ظاهر
ش�د وج�ود حتریفات پنج س�فر و وجوه اکاذیب باق�ی[ .مؤلف در
ضمن نقل مربوط به حضرت داود و داس�تان اوریا و تکذیب آن و
این که تورات محرف اس�ت مینویس�د ]:و احلمدهلل که به واسطه
الزام یهود ،تورات را با اسفار ملحقه به آن مطالعه کردم پنج سفر
تورات است که در سفر آخر یهودان در آن خالف کردهاند به اعتبار
تکالیف ش�اقه که در آجنا هس�ت و باقی اسفار را ملحق به تورات

کردهاند از جهت اغوای عوام».

رساله جهادیه
احکام اهل ذمه از دیدگاه محمدتقی مجلسی
محمدتقی مجلس��ی رسالهای به نام جهادیه تألیف کرده که در آن
احکام اهل ذمه را آورده اس��ت .از دیدگاه او آنها احکامی هستند که
باید اهل ذمه رعایت و عمل کنند ،تا آنها بتوانند در ممالک اس�لامی
در امان باش��ند .او در این رس��اله قوانی��ن ،محدودیتها ،تعهدها و
تبعیضهای بسیاری را برای اهل ذمه آورده است.
محمدتقی مجلس��ی احکام اهل ذمه را به طور کامل در کتاب لوامع
صاحبقرانی آورده است .او این کتاب را حدود سالهای 1066 – 1065
قم��ری ( 1655میالدی) در زمان ش��اهعباس دوم تألیف کرده و به او
تقدیم کرده اس��ت .این درست همان س��الی است که شاهعباس دوم
  -مقاالت تاریخی ،مقاله پارهای از مس�ائل دینی – فرهنگی واجتماعی روزگار صفوی
از زبان محمدتقی مجلسی ،دفتر چهارم ،صفحه .287
 -مقاالت تاریخی ،مقاله پارهای از مسائل دینی – فرهنگی واجتماعی روزگار صفوی از
زبان محمدتقی مجلسی ،دفتر چهارم ،صفحه .303
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فرمان خود را در مورد یهودیان صادر کرد و آنان را وادار ساخت که
تغییر دین دهند و مسلمان شوند .محمدتقی مجلسی احکام اهل ذمه را
در رساله جهادیه خالصه و منتشر کرده است.
او در ابتدای رساله به آیه  29سوره توبه این گونه اشاره می کند:
«اینها جمعیاند که ما کتابها به س�وی ایشان فرستادهایم ،که
آن یهود و نصارا و مجوس باش�ند .یعنی با اهل کتاب جهاد کنید
تا مسلمان شوند .یا به دست خود جزیه بدهند ،در حالتی که ذلیل
و خوار باشند».

س��پس او از قول ام��ام صادق بیان میکند که ه��ر کودکی که به
دنیا میآید ذاتًا مسلمان متولد میگردد ،سپس مادران و پدران ایشان
هستند که آنها را یهودی ،مسیحی و یا زرتشتی میکنند .او معتقداست
که اگر آنها فرزندان خود را به حال خود واگذارند کودکان آنها دین
اسالم را اختیار خواهند کرد.
او پس از آن میافزاید ،که اهل ذمه که اکنون در ایران زندگی میکنند،
به تعهدات اهل ذمه عمل نکردهاند و بنابراین دیگر امان ندارند.
تفاوت اساس��ی که رس��اله جهادیه محمدتقی مجلس��ی با سایر
رس��الههای دیگر احکام اهل ذمه ،مانند قوانین عمر و یا احکامی که
در مورد اهل ذمه در کتاب جامع عباس��ی آمده دارد ،در این است که
محمدتقی مجلسی در این رس��اله حکم جهاد بر علیه اهل ذمه داده و
معتقد است که اهل ذمه به تعهداتی که در جامعه مسلمانان داشتهاند
عمل نکردهاند و دیگر آنها در ش��رایط امن به سر منیبرند و شرایط
اهل ذمه بر آنها انطباق ندارد.
«ای�ن جماعت�ی که امروز هس�تند از اهل امان نیس�تند و چون به
شرط آن حضرت وفا نکردند».

او به مواردی که اعتقاد دارد اهل ذمه به آنها عمل نکردهاند اشاره
میکند و نتیجه میگیرد که اهل ذمه به این ترتیب دیگر در شرایط امان
نیستند:

اآلخ ِر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم اللهّ ُ َو َر ُس ُ
َ -ق ِات ُل�و ْا َّال ِذي�نَ َال ُي ْؤ ِم ُن�ونَ بِ اللهّ ِ َو َال بِ ْال َي ْ�و ِم ِ
�ول ُه َو َال
َ
ْ
لجْ
َي ِدي ُنونَ ِدينَ الحْ َ ِّق ِمنَ َّال ِذينَ ُأ ُ
ِ
ٍ
ْ
ونَ
صاغ ُر (آیه 29
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا ا ِ ز َية َعن َيد َو ُه ْم َ
وتو ْا ْال ِك َت َ
سوره توبه) (ترجمه فارسی که از این آیه در باال آورده شده  ،ترجمهای است که محمدتقی
مجلسی اجنام داده است ودر منت رساله جهادیه خود آورده است).
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« ...امان ندارند و از اهل ذمه نیس�تند ...میباید که در ایشان به
قدر وس�ع و طاقت جزیه بگیرند ...که ذلیل باش�ند ،میباید مقرر
نس�ازند بر ایش�ان که هر س�ال چه چیز بدهند ،تا ذلت وخواری
ایشان بیشتر باشد».

او س��پس برقراری شرایط سخت و طاقتفرسا و عجیبی را برای
اهل ذمه پیشنهاد میکند که باید بر آنها حتمیل کرد تا وادار شوند که
قبول اسالم کنند و مسلمان شوند.
او در آخر رساله جهادیه خود اینگونه یادآور میشود که:
«احکام ذلت ایش�ان بسیار اس�ت ،مجمل [مختصر] در این عرضه
مذکور شد».

او پس از آوردن این دالیل ،به ش��اه عباس دوم توصیه می کند که
اگ��ر علمای اهل ذمه را اخراج منایند ،آن ها زودتر مس��لمان خواهند
شد.
«اگر علما ایش�ان اخراج منایند ،اسلام ایش�ان به زودی حاصل
میشود».

او به شاه توصیه میکند که اگر هر کدام از آنان که مسلمان شود
بتواند نوکر ش��اه شود ،به زودی همه آنها مسلمان خواهند شد .او
اعتقاد دارد و به ش��اه توصیه میکند که جزیهای را که از آنها گرفته
میش��ود ،باید به جمعی از مسلمانان داد که بر علیه آنان جهاد کنند.
جهاد در ش��رایط و هنگام غیبت امام زمان هم واجب است .او در آخر
رساله به ش��اهعباس دوم اخطار میکند و شاید هم بتوان گفت عملًا
دستور میدهد که:
«بدان که بر پادش�اه اسلام واجب است که جمع شعائر اسالم را
افادت فرمایند و شعائر کفر را زایل گرداند».

آنچه که در زیر می آید ،خالصه وسرفصلهای احکامی است که
محمدتقی مجلسی در رساله جهادیه خود آورده است:
 -1اهل ذمه باید جزیه بدهند تا کشته نشوند و به بندگی در نیایند.
آنها میباید به قدر وسع و طاقت خود جزیه بدهند و باید ذلیل باشند،
نباید مشخص باش��د که هر سال چقدر جزیه بدهند تا ذلت و خواری

74

درد اهل ذمه

ایشان بیشتر باشد.
 -2اگر کس��ی از آنها مبیرد و وارث دور مسلمانی ،داشته باشد،
متام ارث به خویشاوند دور مسلمان میرسد و سایر وراث سهمی از
ارث منیبرند.
 -3با مسلمانان در مقام غدر [خیانت] نباشند ،احوال مسلمانان را
به کفار ننویسند ،جاسوسی کفار را نکنند.
 -4آنه��ا نباید فرزندان خود را ب��ه دین خود ترغیب کنند و جلوی
مس��لمانان را نگیرند که فرزندان آنها را ترغیب به مس��لمان ش��دن
کنند.
 -5زن مس��لمان را به همسری نگیرند و با زنان مسلمان زنا نکنند
و با اوالد ایشان لواط نکنند.
 -6ش��راب و گوش��ت خوک را خنورند و با مادر و خواهر و دختر
برادر و دختر خواهر خود ازدواج نکنند.
 -7در سرزمینهای اسالمی کنیسه ،کلیسا و آتشکده نسازند و اگر
بسازند واجب است که خراب شود .اگر صورت مسیح را ساختهاند به
مسلمانان نشان ندهند.
 -8به حضرت محمد و امامان مسلمانان حرف رکیک نگویند و به
قرآن سخن ناپسند نگویند .هر کس از مسلمانان که بشنود که آنها به
حضرت محمد دشنام داده است ،باید گوینده آنرا بکشد.
 -9ناقوس کلیس��ا را به صدا در نیاورند و هنگام خواندن اجنیل و
تورات صدای خود را بلند نکنند.
 -10خانههای خود را بلندتر از خانههای مسلمانان نسازند.
 -11هر آنچه که در دین مس��لمانان حرام ش��ده اس��ت را اجنام
ندهند.
 -12نباید پوست به مسلمانان بفروشند.
 -13اگ��ر دیر و یا صومعه آنها خراب ش��د ،اج��ازه ندارند آنرا
دوباره بسازند.
 -14آنها منیتوانند که از ورود مسلمانان به منازل خود جلوگیری
کنند .دره��ای خانههای آنها باید بقدری بزرگ باش��د که حیوانات
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مسلمانان با بار بتواند وارد آن شوند.
 -15به طلب باران بیرون نروند و اعیاد خود را ظاهر نسازند.
 -16هنگامی که مردگان خود را میبرند آواز و دعا به صدای بلند
خنوانند.
 -17کتاب تورات و اجنیل و زند و پازند را منیتوانند به مسلمانان
بفروشند.
 -18آنه��ا نباید ادعا کنند که ُعزَیر را خدا میدانیم [یهودیان] و یا

عیسی پسرخداست [مسیحیان].
 -19بنده مسلمان خنرند ،قرآن هدیه ندهند.
 -20اگر کسی از خویش��ان آنان بخواهد مسلمان شود نباید از او
جلوگیری کنند.
 -21آنها نباید مانند مس��لمانان لباس بپوشند و یا موی خود را
درست کنند و مانند مسلمانان سخن بگویند.
 -22آنها حق ندارند سوار اسب شوند و بهتر است که بر یابو هم
س��وار نشوند .آنان میتوانند بر استر و االغ سوار شوند و حق ندارند
از زین استفاده کنند و باید از پاالن استفاده کنند .هنگام سواری باید
هر دو پا را از یک طرف حیوان آویزان کنند.
 -23روزهای بارانی ازخانه خارج نش��وند که در کوچه و بازار راه

بروند و مسلمانان را جنس کنند.
 -24در مجالس ،مقدم بر مسلمانان ننشینند.
 -25به خانههای مسلمانان نظر نکنند.
 -26با مسلمانان در جتارت شریک نشوند.
 -اشاره به آیه  30سوره توبه قرآن است که در آن آمده است:
اههِ ْم ُي َ
ض ِ
ابنُ اللهّ ِ َذ ِل َك َق ْو ُلهُ م بِ َأ ْف َو ِ
اه ُؤونَ
ابنُ اللهّ ِ َو َق َال ْت ال َّن َ
يح ْ
َو َق َال ِت ْاليَهُ ودُ ُع َز ْي ٌر ْ
ص َارى المْ َ ِس ُ
َق ْو َل َّال ِذينَ َك َف ُرو ْا ِمن َق ْب ُل َق َات َلهُ ُم اللهّ ُ َأ َّنى ُي ْؤ َف ُكونَ .
«و یهودیان گفتند ُعزَیر پس��ر خداس��ت ،و مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست .این
سخنی است که با زبان خود میگویند و همانند گفتار کافران پیشین است خدا مرگشان
دهد چگونه دروغ میگویند».
 -برای آگاهی و مطالعه دیدگاههای فقه شیعه در مورد طهارت و جناست اهل کتاب ،به
بخش طهارت و جناست غیرمسلمانان در این کتاب مراجعه کنید.
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 -27از مس��لمانان نوکر نگیرند و بنّا ،جنار و کارگر س��اختمانی
مسلمان نگیرند.
 -28اگر مس��لمانی وارد خانه آنها ش��د وظیفه دارند که از برای
آنها نان و مرغ و ختم مرغ آورند ،آن مواد را باید از مسلمانان بخرند
و بیاورند.
 -29شمشیر را در گردن نیاندازند و سالح حمل نکنند.
 -30لباسش��ان باید با لباس مسلمانان متفاوت باشد .مسیحیان
باید لباس کبود بپوشند .یهودیان رنگ روناس نپوشند .یهودیان باید
کاله کبود الجوردی بر سرگذارند .مندیل رنگی از کاله خود بیاویزند.
زن��ان زنگی بر پا ببندند .کفشهای زن��ان باید هر لنگه رنگ متفاوتی

داشته باشد ،یک لنگه سرخ و یکی زرد باشد.
 -31در گردن مردان و زنان آنها باید انگش��تری آهن یا مس��ی یا

برجنی بیاویزند.
 -32اگر زمینی را از مسلمانان بخرند باید خمس آنرا بدهند.
 -33اگر مس��لمانی فردی از آنان را بکش��د ،مسلمان را منیکشند
فقط باید دیه بدهد .برای مرد چهارصد وپنج دینار و برای زن بیست

وپنج دینار.
 -34اگر زنی از اهل ذمه مبیرد و وارث نداشته باشد متام ارث او به
  -برای اطالع بیش��تر در مورد لباس خاص و وصل��ه روی لباس اهل ذمه ،میتوان به
بخش لباس مخصوص برای اهل ذمه در این کتاب مراجعه کرد .
 -هنگامی که در زمان ُعمر ،اعراب به ایران حمله کردند وخانقین را به تصرف درآوردند،
برای نگه داش�تن خ��راج بر گردن ایرانیان گردنبندی چرم��ی انداختند و در محل گره آن
ومهر را "دوالی " می گفتند .در کتاب فتوح البلدان آمده است
ُمهری گذاشتند .این گردنبند ُ
ک��ه اعراب بر گردن پانص��د و پنجاه هزار تن مهر بردگی انداختن��د (فتوح البلدان ،احمد
البالزری ،ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش ،صفحه های  32و  ) 34برای اطالع بیشتر در این
مورد میتوان به بخش جزیه اهل ذمه در این کتاب مراجعه کرد.
طبق نوش��ته آراکل تبریزی مورخ ارمنی ،هنگامی که دس��تور داده شد که متام یهودیان
ایران مسلمان شوند ،در شهر فرح آباد به یهودیانی که اسالم را قبول نکرده بودند دستور
داده شد که زنگولههایی با ریسمان بر گردن خود ببندند .که این دستور مطابقت کامل با
فتوای محمدتقی مجلسی دارد.
  -برای مش��اهده قوانین دیه غیر مس��لمانان میتوان به بخش دیه اهل کتاب ،در این
کتاب مراجعه کرد.
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امام می رسد.
 -35میزان جزیه س��الیانه آنها ،ثرومتندان پنج اش��رفی ،جتار و
طبقه متوس��ط نصف این مقدار و فقرا یک چهارم آن است .هنگام اخذ
جزیه از اهل ذمه ،گیرنده جزیه باید نشسته باشد و ذمی باید ایستاده
او باید دس��ت خود را از گریبان پیراهن در آورد و زر را در نزد گیرنده
بریزد این کار آن قدر ادامه دهد تا امام بگوید که بس است و مستوفی
که جزیه را اخذ میکند ریش ذمی را بگیرد و بعد از آن سیلی محکمی
بر بناگوش او بزند .قولی اس��ت که باید از پش��ت س��ر به او نیز پس
گردنی زد که تفس��یر آیه قرآن اجرا ش��ود که در وقت دادن جزیه ذلیل

باشند.
 -36در راه رف�تن ،باید راه را بر آنان تنگ کرد .آنها منیتوانند از
وس��ط جاده حرکت کنند باید از کنار جاده راه بروند .اگر راه ش��لوغ
باش��د و مسلمانان ازدحام کرده باشند باید صبر کنند تا جاده خلوت
شود.
 -37اگر در حمام باشند اول باید مسلمانان غسل کنند.
 -38در همه جا مسلمان را بر خود مقدم دارند .در نزد قاضی که
روند مسلمان نشسته باشد و ذمی ایستاده باشد.
 -39زنان اهل ذمه به منزله کنیزانند و روی ایش��ان را میتوان از
روی ل��ذت دید .زنان ذمی منیتوانند زنان مس��لمان را برهنه ببینند،
بنابراین آنها منیتوانند به حمام مسلمانان روند.
 -40دوستی با ایشان حرام است و منیتوان آنها را امین کرد.
 -41منیتوان با آنها دس��ت داد و نباید بر آنها س�لام کرد .اگر

سالم کردند باید علیک گفت.
مطالعه منت کامل رساله جهادیه محمد تقی مجلسی که در پیوست


  -ب��رای اطالع بیش��تر از قان��ون ارث اقلیتهای دینی ،میتوان ب��ه بخش قانون ارث
اقلیتهای مذهبی در این کتاب مراجعه کرد.
  -ب��رای اطالع بیش��تر در مورد جزیه میت��وان به بخش جزیه اهل ذم�ه در این کتاب
مراجعه کرد.
  -مجلس�ی .محمدتقی :احکام اهل ذمه یا رس�اله جهادیه ،به کوش��ش سیدابواحلسن
مطلبی ،دفاتر میراث اس�لامی ایران دفتر س��وم ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعش��ی جنفی،
 ،1375صفحه  707تا .716
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ش��ماره  2انتهای کتاب آمده است ،میتواند آگاهی بیشتری نسبت به
این تاریکاندیشی واپسگرایانه ارائه مناید.
اگر به احکامی که محمدتقی مجلس��ی در رس��اله جهادیه خود در
مورد اهل ذمه آورده اس��ت توجه شود و تقارن زمان انتشار «رساله
جهادیه» و کتاب «لوامع صاحبقرانی» در نظر گرفته شود و توجه شود
که او این کتاب را به ش��اهعباس دوم تقدیم کرده است و اگر جزییات
وقایعی که بر یهودیان گذشت مورد برسی قرار گیرد و با احکامی که
در رس��اله جهادیه محمد تقی مجلس��ی مطابقت داده شود ،مشاهده
میش��ود که دقیقًا احکامی را که محمدتقی مجلس��ی در رساله خود
آورده ،در مورد یهودیان ایران پیاده ش��ده است .بنابر این بدون شک
و تردید میتوان گفت که:

در سال  1066قمری ( 1657 -1656میالدی) با فتوای محمد تقی
مجلس�ی یک توطئه کلی به صورت هم زم�ان بر ضد اقلیتهای
مس�یحی ،یهودی و زرتش�تی در ایران اجنام گرفته است .رساله
جهادیه محمدتقی مجلس�ی ،فتوای مذهبی است که او صادر کرد
و ب�ر مبن�ای این فتوا ،ش�اهعباس دوم فرمان داد ک�ه ارمنیان و
یهودیان از ش�هر اصفهان اخراج ش�وند و یهودیان حتت فش�ار،
اخراج ،تهدید و شکنجه قرار گیرند و بسیاری از آنان مجبورشوند
که تغییر دین دهند و مسلمان شوند.
چنانکه مش��اهده میشود پس از درگذشت محمدتقی مجلسی در
س��ال 1070قمری 1660/میالدی و برکناری محمدبیک از وزارت ،فشار
بر یهودیان و مس��یحیان کمتر میش��ود و با پادر میانی و وس��اطت
مالمحسن فیض ،محدودیتهای یهودیان بسیار کاهش مییابد.
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مال محمد باقر سبزواری
 1017تا  1090قمری ( 1608تا  1679میالدی)
مال محمدباقر سبزواری ،معروف به محقق سبزواری در سال 1017
قمری 1608 /میالدی در سبزوار به دنیا آمد .او پس از وفات پدرش به
اصفهان رفت ،از اس��تادان او میتوان محمدتقی مجلسی و ابوالقاسم
میرفندرس��کی و ش��یخ بهایی را نام برد .او در اندک زمانی ،سرآمد
علمای عصر خود ش��د و به درخواست شاه عباس دوم مست امامت
جمعه و منصب شیخاالسالمی اصفهان را پذیرفت .محقق سبزواری
در نزد شاهعباس دوم و وزیر او خلیفه سلطان ،بسیار عزیز و محترم
بود .خلیفه س��لطان او را بس��یار دوست داشت و بر نزدیکان خویش
مقدم میداش��ت .در س��فری که ش��اهعباس دوم در گذشت ،محقق
سبزواری همراه او بود و شخصًا با کمک یکی دو نفر دیگر ،جسد شاه

را غسل داد.
مال محمدباقر س��بزواری در هشتم ربیعاالول س��ال  1090قمری/
آوریل 1679میالدی در سن  73سالگی در اصفهان وفات یافت.
دیدگاههای محقق سبزواری
 -1از نظر محقق سبزواری منشأ تشکیل اجتماع نیازهای اقتصادی

است.
 -2او اعتقاد به امنیت برای جتار بیگانه داشت ،ولو آنکه آنها غیر

مسلمان باشند.
 -3محقق سبزواری رسالهای در مورد غنا [موسیقی] نوشته است
که در آن غنا را حتت شرایطی مجاز شناخته است .این دیدگاه وی با
مخالفت پارهای دیگر از علمای صفوی روبرو گش��ت .آنها شدیدًا به
  -جعفریان .رسول :صفویه از ظهور تا زوال ،تهران ،موسسه فرهنگی دانش واندیشه
معاصر ، 1378 ،صفحه . 29
  -لک زایی .جنف :مقاله درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری ،فصلنامه حکومت
اسالمی شماره .5
  -درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری.
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او حمله کردند و اتهامهایی را بر او وارد آوردند.
 -4محقق سبزواری به حکمت عالقمند بود و به آثار حکمای یونان

توجه داشت.
 -5او به اس��تقالل علمای دینی در اجرای امر به معروف و نهی از
منکر اعتقادی نداشت و معتقد بود که این کار باید در اختیار حکومت

باشد.
 -6او از کسانی که حکما را متهم به صوفیگری میکردند و سپس

حکم به تکفیر آنها میدادند انتقاد میکند.

 -7محقق سبزواری اعتقاد به مشورت در امور حکومت داشت.
 -8او به حقوق مردم در مقابل دولت اعتقاد داشت و معتقد بود که
مردم در مقابل دولت دارای حقوقی هستند که دولت موظف است آنها

را رعایت کند.
 -9محقق س��بزواری بر خالف بسیاری از علمای شیعه اعتقاد بر
طهارت اهل کتاب داشت .او در این مورد چنین مینویسد:


«گرچ�ه مش�هور ،به جناس�ت اهل کتاب نظ�ر دادهان�د ،ولی ادله
معتبره بر طهارت آنان وجود دارد ،البته جرات بر مخالفت با نظر

مشهور سزاوار نیست».

مال محسن فیض کاشانی ،حامی یهودیان
 1007تا  1091قمری ( 1598تا  1680میالدی)
مال محسن فیض کاشانی از علمای بزرگ عصر صفوی است ،او
 -جعفریان .رس�ول :دین و سیاس�ت در دوره صفوی ،قم ،انصاریان ، 1370 ،صفحه
.203
  -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه 203
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .208
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .211
 -لکزای�ی .جن�ف :مقال�ه رابطه فرد و دولت در اندیش�ه سیاس�ی محقق س�بزواری،
فصلنامه حکومت اسالمی شماره  20تیرماه سال  1380صفحات  152تا .171
 -مقاله رابطه فرد و دولت در اندیش�ه سیاس�ی محقق سبزواری ،بخش حقوق مردم
بر دولت.
 -لکزای�ی .جن�ف :نگاهی به اندیش�ه سیاس�ی فقهی س�بزواری در کفای�ة االحکام،
فصلنامه حکومت اسالمی.
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در سال  1007قمری 1598/میالدی ،در کاشان به دنیا آمد .او در واقع
معاصر چهار پادش��اه صفوی بود .زمانی ش��اه صفی از وی دعوت
ب��ه حضور در دربار برای همکاری میمناید .مال محس��ن فیض این
دعوت را به علت اخت�لاف عقاید با علمای درباری رد میکند .اما در
زمان ش��اهعباس دوم به دعوت وی به اصفهان میرود و برای مدتی
کوتاه عهدهدار منصب امامت جمعه اصفهان میشود .ولی پس از یک
سال ،به علت اختالفهایی با علمای درباری پیدا میکند ،از این مست

استعفا میدهد و دوباره به کاشان باز میگردد.
از ش��اهعباس دوم فرمانی در دست است که در تاریخ ربیعاالول
س��ال 1065ژانویه سال  1655میالدی صادر ش��ده است و طی آن،
شاهعباس دوم از مالمحسن فیض دعوت به عمل آورده است تا مست

امامت جمعه اصفهان را بپذیرد.
این دعوت درس��ت یک سال پیش از فاجعه س��ال  1066قمری در
مورد یهودیان اس��ت .پس ازیک س��ال در ماه ذیالقعده سال 1066
اگوس��ت سال  1656میالدی ،مال محس��ن فیض طی نامهای از مست

امامت جمعه اصفهان استعفا میدهد.
او گرایشهای عرفانی داشت ،این گرایشها تا به اندازهای بود که

فیض را به تصوف متهم کردهاند.
دیدگاههای مال محسن فیض کاشانی
دیدگاههای مال محس��ن فیض در مورد مس��ائل مختلف مذهبی و
سیاسی و اجتماعی را میتوان به صورت زیر طبقهبندی کرد:
 -1او بر خالف پارهیی از علمای صفوی که عقیده داشتند سیاست
باید کلًا تابع ش��رع باش��د معتقد بود که سیاست به دو نوع شرعی و
  -خالقی .علی :اندیش�ه سیاس�ی فیض کاش�انی  -بخش زندگی و ش�خصیت فیض
کاشانی ،بوستان کتاب.
  -اندیشه سیاسی فیض کاشانی ،ضمیمه شماره .1
 -اندیشه سیاسی فیض کاشانی ،ضمیمه شماره .3
  -صفویه از ظهور تا زوال ،صفحه .385
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عرفی تقسیم میشود.
 -2سیاست عرفی یا سیاست ضروریه سیاستی است که تنها به
حفظ اجتماعی ضروری انسانها میپردازد .او این سیاست را به نام

سیاست دنیویه هم تعبیر کرده است.
 -3او اعتقاد داش��ت که سیاس��ت گاهی از شرع فرمان میگیرد و

گاهی هم به شرع نه میگوید.
 -4او برای حقوق مردم در مقابل حاکمان ارزش قائل بود و اعتقاد

داشت که حاکمان در مقابل مردم مسئولاند.
 -5او بر خالف بسیاری از فقهای اسالم غنا (موسیقی) را کلًا حرام
منیدانست و نوعی از آنرا مجاز میشمرده است او معتقد بود که:


«غنایی حرام اس�ت که مشتمل بر امری بوده باشد که حرمتش از
خارج ثابت باش�د .مثل غنایی که همراهش با آالت لهو یا اختالط
زن و مرد در مجلس و تکلم منودن به امر باطل باشد».

نظرات مال محسن فیض و محقق سبزواری در مورد غنا (موسیقی)

با مخالفت تعدادی از فقهای هم عصر آنان مواجه شد.
 -6وی علما را به س��ه گروه تقس��یم کرده است .آنان که تنها علم
ظاه��ر ،یعنی فقه میدانند .آنان که تنها علم باطن – عرفا  -و س��وم
کس��انی که هم علم ظاهر میدانند و هم باطن و این اش��اره به خود

اوست که فقه و عرفان را جمع کرده است.

 -7او در شمار کسانی بود که مناز جمعه را واجب میدانست.
 -8مال محس��ن فیض را معتقد بودند که متایل به تصوف دارد ،از

این رو او مورد حمله پارهای از علمای صفوی قرار گرفت.
دیدگاههای مال محس��ن فیض در مقام مقایس��ه با شیخ علینقی
  -مقاله اندیشه سیاسی فیض کاشانی فصل دوم جایگاه سیاست در اندیشه فیض.
  -اندیشه سیاسی فیض کاشانی.
  -اندیشه سیاسی فیض کاشانی.
 -اندیشه سیاسی فیض کاشانی ،فصل پنجم ،بخش حقوق متقابل مردم بر حاکمان.
 -ملکوتی فر .ولی اهلل :مقاله غنا از دیدگاه محقق سبزواری ،فصلنامه مشکوة شماره .53
 -مقاله غنا از دیدگاه محقق سبزواری.
 -صفویه از ظهور تا زوال ،صفحه .386
 -صفویه از ظهور تا زوال ،صفحه .387
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .273

سلطنت شاه عباس دوم

83

کمرهای ،بس��یارمعتدلتر بود .او کمتر راه افراط در تشیع را در پیش
گرفت.
مال محسن فیض ،یک شاعر
مال محس��ن فیض ،طبع شعر هم داش��ت و با ختلص فیض شعر
میس��رود .دیوان ش��عری هم از او در حدود هفتصد صفحه به چاپ

رسیده است.
در این جا بخشهایی از دو غزل وی آورده میشود:
یارب چمن حس�ن تو خرم ز چه آبس�ت
کاندرنظرمهرچهبهجزتوستسرابست
غی�ر از دل عش�اق ت�و معم�ور ندیدی�م
گشتیم سراپای جهان ،جمله خرابست
هر کس که چشید ،از می عشق تونشد پیر
بس�تان غمت را  ،همه عمر شبابس�ت
رن�دی که به مس�تی گذران�د همه عمر
فارغ ز غم پرس�ش و اندوه حسابس�ت
هوش�یار کج�ا گ�ردد زآش�وب قیام�ت
آن مست که از َ
نشأة چشم تو خرابست
گ�ر میکده وی�ران و خرابات خرابس�ت
در هر نگه چشم تو صد گونه شرابست
بی�دار کج�ا گ�ردد از آش�وب قیام�ت
آن دیده [که] با فتنه چشم تو بخوابست
پ�روا نکن�د از آت�ش جانس�وز جهن�م
آن سینه که بر آتش عشق تو کبابست
تنه�ا نه دل فیض ،خراب از َ
نگه تس�ت

کو دل که نه زان غمزه مستانه خرابست
 -دیوان کامل فیض کاش��انی با تصحیح سید علی شفیعی توسط نشر چکامه به چاپ
رسیده است.
 -فیض کاش�انی .محسن :دیوان فیض کاشانی ،باتصحیح سید علی شفیعی ،تهران،
نشر چکامه ،چاپ چهارم  ،1375صفحات  99و 100
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او در غزلی دیگر چنین می سراید:
ما ِس ّر کن فکانیم ،ما را که می شناسد
از دیده ها نهانیم ،ما را که می شناسد
هر چند بر زمینیم ،با خاک ره نشینیم
برت�ر ز آمسانیم ،ما را که می شناس�د
ما همنش�ین ناریم ،از خل�ق برکناریم
هر چند که در میانیم ،ما را که می شناسد
ما جان جان جانیم ،از جس�م برکرانیم
بیرون از این جهانیم ،ما را که می شناسد
از نام ما مگوئید ،وز ما نش�ان مجوئید
بی نام و بی نشانیم ،ما را که می شناسد
در هر جهت مپوئید ،وندرمکان مجوئید
بیرون ز هر مکانیم ،ما را که می شناسد
ما عاقالن مس�تیم ،ما نیستان هستیم
اق�رار منکراتیم  ،ما را که می شناس�د
کمگوی"فیض"اسرارُّ ،د ّردرصدفنگهدار

ما بحر بی کرانیم ،ما را که می شناسد

دیدگاههای مشترک مال محسن فیض و محقق سبزواری
مال محسن فیض و محقق سبزواری دارای اندیشهها و دیدگاههای

مذهبی – سیاسی و اجتماعی بسیار نزدیک با یکدیگر بودند.
آنها در موارد زیر دارای دیدگاههای مشترک بودند:
 هر دو قائل به حقوق مردم در برابر حکومت بودند. غنا (موسیقی) را در مواردی مجاز میشمردند. هر دو از علمای قش��ری وابسته به حکومت انتقاد میکردند و باآنها اختالف داشتند.
مال محسن فیض در زندگینامهای که به قلم خود نوشته است
به طور روش��ن به این اختالفها اشاره میکند و از دست« :جمعی از
  -دیوان فیض کاشانی ،صفحات  263و .264
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .202
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ارب�اب عمایم که دع�وی اجتهاد میکردند و دم از علوم ش�رعیه میزدند»

ش��کایت و انتقاد میکند .او این اختالفها را دلیل کنارهگیری خود از

مناصب رمسی ذکر میکند.
محقق س��بزواری نیز از علمای قشری انتقاد می کند و شیوههایی
را که آنها برای حمله و حتت فش��ار قرار دادن دیگران از آن استفاده
میکردند را شرح میدهد:
• منبریهای کمس�واد و نااهل احکام و احادیث را بر مطالب خود
حمل منایند.
• حتریر در الفاظ و معانی احادیث میکنند تا به مقصود برسند.
• بس�یار باشد که احادیث بر سبیل خدعه و تلبیس [حیله] ،وضع
منایند.
• بسیار باشد که علما و دانشمندان را تفسیق [تهمت فسق] کنند.
• چه بسا علما را تکفیر کنند.
محقق س��بزواری در این مورد منونههایی راهم ارائه میدهد .وی
مثال زده است که:
«اینان اگر ببینند کس�ی کتابی از کتب صوفیه در دس�ت دارد ،او
را مته�م به صوفیگری میکنند و چون صوفی�ه را نیز از قبل کافر
میدانند ،حکم کفر را بر آن فرد جاری میکنند.
 ...یا اگر ببینند کس�ی بر کتب حکما و علوم فلس�فی مطلع است
گویند :فالن حکیم است و کافر و ایمان ندارد و تلبیسها [حیلهها]

کنند و تهمتها زنند».

یکی از نکات جالبی که در دیدگاههای مش��ترک مال محسن فیض
و محقق س��بزواری وجود دارد ،این است که هر دوی آنها ،عقیده بر
پاکی (طهارت) اهل کتاب داشتند.
در بین فقهای شیعه اکثر قریب به اتفاق آنها ،فتوا به جناست اهل
کتاب دادهاند ،تا حدی که این رای آن قدر شهرت پیدا کرده است که به
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .282
 -لکزایی .جنف :مقاله روضة االنوار عباس�ی  -رابطه مجتهد و س�لطان ،فصلنامه
علوم سیاسی شماره .1
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صورت رای مشترک متام فقهای شیعه [اجماع] تلقی میگردد.

« ...تقرییا اکثر قاطع فقهای ش�یعه به جناس�ت اه�ل کتاب فتوا
دادهاند و این فتوا آنقدر شهرت یافته ،که گاهی از آن اجماع شیعه

تلقی میشود»...

ولی مال محس��ن فیض و محقق سبزواری بر خالف متامی فقهای
شیعه ،به طهارت اهل کتاب رای دادهاند.
مال محس��ن فیض ...« :در ذیل حدیث  4134از کتاب الوافی آورده
است:
«احادی�ث مزبور بر جناس�ت اهل کت�اب داللت ندارن�د .زیرا اوال،
شاید نهی به س�بب خباثت باطنی کافران باشد و ثانیا ،احادیث
بس�یاری وج�ود دارد که علت لزوم پرهیز از اه�ل کتاب را آلودگی

آنان را به جناسات شمرده است ،نه جناست ذاتی بدن آنها».

محقق سبزواری:

«در کفایه االحکام تصریح میکند که ادله جناست اهل کتاب نامتام
اس�ت زیرا در مقابل آنها احادیث معتب�ری وجود دارد که طهارت
آنها را اثبات میکند .این در حالی اس�ت که وی به موجب فتوای
مش�هور در مورد جناس�ت اهل کتاب میفرماید :جرات بر مخالفت
مش�هور – به ویژه که ادعای اجماع هم بر آن شده باشد – سزاوار

نیست».

بیتردید مال محسن فیض و محقق س��بزواری دارای اندیشههای

مذهبی – سیاسی و اجتماعی بسیار نزدیک به یکدیگر بودهاند.
مال محسن فیض و حمایت از یهودیان
همانگونه که اش��اره شد ،مال محس��ن فیض از تاریخ ربیعاالول
سال  1065ژانویه سال  1655میالدی تا ذیالعقده سال  1066اگوست
سال  1656میالدی ،مدت  19ماه ،مقام شیخاالسالمی و امامت جمعه
اصفهان را بر عهده داشت .آراکل تبریزی مورخ ارمنی اشاره میکند،

 -زمانی .محمدحس�ین :طهارت و جناس�ت اهل کتاب و مش�رکان در فقه اسلامی ،قم،
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول  ، 1378صفحه .222
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه .244
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه  ،244به نقل از کفایة االحکام.
  -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .202
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زمانی که فرمان مس��لمان کردن یهودیان صادر شد ،پاییز بود و هوا
س��رد بود .بنابراین حادثه باید در پاییز سال  1066قمری اتفاق افتاده
باشد ومال محسن فیض در تابستان  1066قمری اگوست  1656میالدی
از مست شیخاالسالمی اصفهان استعفا داده بود .بنابراین این حادثه
پس از زمان اس��تعفای او و در غیاب او رخ داده است .در منابع آمده
اس��ت که مال محس��نفیض به علت اختالفهایی که بین او و س��ایر
علمای درباری بوجود آمد ،از مست امام جمعه اصفهان استعفا داد.
این که اختالفها چه بوده اس��ت ،تاکنون مشخص نشده است .ولی
روش��ن است که بین مال محس��ن فیض و محقق سبزواری از یک سو
و گروه جبل عاملیها به س��رکردگی محمدتقی مجلسی از سوی دیگر
اختالفاتی وجود داش��ته اس��ت .در اواخر عصر صف��وی با به قدرت
رسیدن محمد باقر مجلسی ،دیدگاه جبل عاملی غالب میشود و متام
اختیارات مذهبی در دست آنها قرار میگیرد و کشور را در عمل آنها
اداره میکنند .در بخشهای دیگر اش��اره خواهد ش��د که چگونه این
نظام فکری جبل عاملی موجب سقوط ایران بدست افاغنه میشود.
در تاری��خ اجتماعی کاش��ان در مورد نقش مال محس��ن فیض در
حمایت از یهودیان این گونه آمده است:
«به طوری که شخصًا منایندگان یهود را همراه خود به دربار برده
و ن�زد ش�اه رفتار ظاملانه و نامش�روع اعتمادالدول�ه را نکوهش
میکند .تا اینکه اعتمادالدوله از کار برکنار میشود و فرمان آزادی

مذهب یهود صادر میگردد».

ب��ه هرحال ،پادرمیانی مال محس��ن فیض ه��م در آن زمان ،اثری
نداشت و فرمان مسلمان کردن اجباری یهودیان اجرا گردید.
در آن دوران ،آزار و ایذای یهودیان مدت پنج س��ال ادامه داش��ت
تا این که در س��ال  1071قمری  1661میالدی ،محمدبیک اعتمادالدوله
برکنار میش��ود و یک س��ال پیش از آن هم در سال  1070قمری 1660
میالدی ،محمدتقی مجلس��ی فوت میکند و آن هنگام است که فرمان
 -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه 140
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آزادی مذهب یهود صادر میگردد.



کاهش فشار بر یهودیان
شاه عباس دوم پس از مرگ محمدتقی مجلسی در سال  1070قمری
 1660میالدی و برکناری محمدبیک اعتمادالدوله ،فشار بر یهودیان را
کمتر کرد و سختگیریهایی که در دوره وزارت محمدبیک بر یهودیان
وارد میشد کمتر گردید .شاهعباس دوم از سال  1070تا پایان سلطنت
خود  1077قمری  1666میالدی در راستای منافع ملی ایران قدمهایی
برداش��ت و با اینکه عاملان صفوی مخالف بودند او از جتارارمنی به
ش��دت حمایت کرد ،زیرا وی به نقش ارمنیان در جتارت خارجی ایران
واقف شده بود.
شاردن هم به صورتی دیگر این نکته را تایید کرده است:
«صدر اعظمی هم که در طفولیت ش�اه عباس [دوم] اداره امور را
داشته ،از تنفر خود نسبت به عیسویان نتیجه نگرفت و نتوانست
پادش�اه را معتقد س�ازد و بر آن دارد که به عیسویان حکم شود،
مانند یهودیان برای تش�خیص از مس�لمین ب�ه لباس خود وصله
زنند .و می گویند این مس�ئله یکی از اس�باب عزل او گردید .پس
از این اقدامات صالح آمیز ،پادشاه که منبعد مقتدرتر شد نه تنها
عیس�ویان را در عبادت و اجرای مراس�م مذهبی خ�ود آزاد گذارد،
بلکه علیرغم و بر خالف میل آشکار و باطنی آنها به یهودیان نیز

آزادی بخشید».

با توجه به حمایتی که ش��اهعباس دوم در طول س��لطنت خود از
مس��یحیان به عمل آورد ،هنگامی که او فوت کرد ،مسیحیان از مرگ

او بسیار متأثر شدند.
استقبال جدیداالسالمها در کاشان از شاه عباس دوم
ش��اهعباس دوم ،در تابستان س��ال  1073قمری  1663میالدی،
یعنی حدود هفت س��ال پس از فاجعه ،برای دیدار مالمحسن فیض به
 -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه .140
  -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم صفحه .118
 -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم صفحه .117
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فینکاشان عزیمت میکند و دوبار به خانه وی میرود.



«از طرف حاکم جار کشیدند که کلیه جدیداالسالمها باید با لباس
مش�کی [چون ماه محرم بود] برای اس�تقبال از موکب شاه در راه
فین و کاشان حاضر شوند .در آن روز از شهر کاشان تا فین در دو

طرف راه ،مردم صف کشیدند تا شاه آمد».

«بابایی بن لطف» آمدن شاه عباس دوم به کاشان را شرح میدهد
و چگونگی مجبور کردن «یهودیان جدیداالسلام» را برای استقبال از
او را بیان می  کند:
چ�و تاری�خ هتی�و او رف�ت ب�اری
بیام�د س�ال هت�ک آن روزگاری
قض�ا را م�اه تیش�ری ب�ود ن�اگاه
ب�ر آم�د ناگه�ان ،آوازه ش�اه
ک�ه م�ی آی�د ب�ه کاش�ان ،ش�اه ثانی
اب�ا چت�ر و درف�ش خس�روانی
ی�ا بنگ�ر چ�ه س�یه ش�د در آن م�اه
ز به�ر آن ،مح�رم ب�ود ن�اگاه

س�یه پوش�یده ب�ودن ،کل پاس�ول

هم�ی بای�د کنی�م موع�د را خ�ول
چ�و آنوس�ی بودیم�ان م�ا دیگ�ر ب�ار
هم�ی بای�د س�یه پوش�یم ناچ�ار

ب�ودی ی�ک روز ،پیش از عید س�وکاه
بیام�د به�ر پوش�ش ،ی�ک دو ری�کاه
به ض�رب چوب ،رخت پوش�ی منودند
هم�ه بن�د غ�م از دل ه�ا گش�ودند

 -عباسنامه ،صفحه .325
 -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحه .139
 -هتیو بر مبنای حروف ابجد برابر سال  5416عبری است که معادل سال  1656میالدی
ویا س��ال  1066قمری اس��ت و این همان سالی است که فرمان شاه عباس ثانی بر علیه
یهودیان صادر شد.
  -تیشری ماه اول سال عبری و برابر ماه اکتبر میالدی است.
 -پاسول :به معنی مسلمان.
 -موعد را خول کردن ،مبعنی حرمت عید را از بین بردن است.
 -عید سوکاه یا میوه بندان یکی از عیدهای یهودیان است که در ماه تیشری است.
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قض�ا را ب�ود ،پن�ج ش�بات آن عی�د
ک�ه بودن�د منتظ�ر در راه امی�د
هم�ی کردن�د س�ه روزه ش�ادکامی
هم�ی خوردن�د ،بعضی ی�ک دو جامی
چ�و آم�د روز یکش�نبه ،دیگ�ر ب�ار
من�ادی گ�ر ،ب�زد در ش�هر ،ی�ک ج�ار
که ش�ه ،در چشمه فین ش�د خروشان
ب�ه ف�ردا ،می ش�ود داخ�ل بکاش�ان
چنی�ن فرم�ود آص�ف ،ت�ا ک�ه س�اده
در آین�د ،خان�ه م�ا ی�ک پی�اده
و لیک�ن گف�ت ،جدیداالسلام بای�د
ک�ه رنگی�ن خوی�ش را ،بر ش�اه مناید
دو ش�باتش برفتن�د ب�ا دل�ی ش�اد
ب�زرگ و کوچ�ک ،وی�ران و آب�اد
در دول�ت س�را ،ت�ا چش�مه فی�ن
دو روی صف کش�یدند خ�وش به آیین

با اینکه حدود هفت سال از واقعه اجبار یهودیان به پذیرش اسالم
میگذشت ،بابایی بنلطف به روشنی از زندگی دوگانهای که یهودیان
در پیش گرفته بودند ،پرده برمیدارد .یهودیان بظاهر مس��لمان شده
بودند ولی در خفا به دین یهودی خود باقی مانده بودند و به آن اعتقاد
داش��تند .بابایی از عید سوکا نام میبرد و از جشن گرفنت این عید و
نوش��یدن جام شراب به مناسبت آن س��خن میگوید .آراکل تبریزی،
مورخ ارمنی ،نیز به این زندگی دوگانه یهودیان اشاره کرده است.
سپس بابایی بنلطف حنوه ورود شاهعباس دوم را به کاشان شرح
میدهد:
دو روی�ه ،ص�ف کش�یده آن جماع�ت
مصل�ی ت�ا ب�ه نزدی�ک زراع�ت

  -پنج شنبه
  -دوشبات :دوشنبه
  -مصلی :محل بر گزاری مناز جمعه.
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ز کرن�ا و نفی�ر ک�وس و ه�م س�نج
ک�ه م�ی ب�رد از دل غ�م دیده ه�ا ،رجن
گذش�تند صد ه�زاران ،میر و س�لطان
هم�ه ب�ا خیم�ه و خ�رگاه ال�وان
گذش�تند ص�د هزاران ،اس�ب ش�اهی
اب�ا زی�ن طلا ،چن�دان ک�ه خواه�ی
س�واره جمل�ه بودن�د ،ص�د ه�زاران
چ�و جمش�ید و چ�و خاق�ان ،فری�دان
ب�ه پیش�اپیش ایش�ان ص�د تفنگچی
هم�ه چ�و رس�تم زال و منوچ�ی
پ�ی ایش�ان دیگ�ر ص�د پ�ور س�اده
هم�ه ان�در جل�د ،چ�ون م�ه فت�اده
متام�ی زل�ف ه�ا ک�رده پریش�ان
هم�ه قنطوره�ا پوش�یده ایش�ان
بودن�د قنطوره�ا ه�ر ی�ک زمخم�ل
س�یاه و زرد ،س�بز و س�رخ و صندل
می�ان در داش�تند ،ح�وران کوث�ر
دو زن�گ حی�دری ،ف�ی اجلمل�ه از زر
پ�ی آن حوری�ان ،ب�ود ش�اه ثان�ی
چ�ه ش�اهی ،همچ�و یاق�وت یمان�ی
جوان�ی مهوش�ی ،خورش�ید منظ�ر
س�رافراز جه�ان ،همچ�و س�کندر
خرامی�دی ،چن�ان طاووس سرمس�ت

خالی�ق در قف�ا ،چ�ون مور ،پابس�ت

هندیان ،دست در روغن داغ
دردوره صفوی��ه گروهی از هنـدیان در ای��ران زندگی میکـردند.
آنها را ملتاییا ن یا بانیان نیز مینامیدند .شماری از آنان در اصفهان
سکنا داشتند .ش��غل عمده آنان صرافی بود و پول قرض میدادند و
- Moreen. Vera Basch: Iranian Jewry’s Hour of Peril and Heroism,
New York- Jerusalem, the American Academy for Jewish Research,
1987, Appendixe pages 199-200.
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بهره میگرفتند
هنگامیکه بین آنها و مسلمانان اختالفی پیش میآمد و مسلمانان
بر سر مس��ائل مالی از آنها شکایت میکردند ،قاضی شرع از آنها
میخواست که برای اثبات حقانیت خود قسم یاد کنند .در صورتی که
آنها از قسم یاد کردن س��رباز میزدند ،قاضی حق را به مسلمانان
میداد .حنوه قسم یاد کردن به این صورت بود که آنها میباید دست
در روغن داغ فرو برند و در آن حال قسم یاد کنند .تا از «عهده مدعی
برآیند».
روش��ن اس��ت که هیچ کس توان چنین حنوه قس��م ی��اد کردن را
نداش��ت ،در نتیجه هندیان در محاکم شرع بازنده میشدند .به همین
دلیل ،دعاوی مس��لمانان بر علیه آنها بس��یار زیاد شد .با توجه به
رأی دادگاههای شرع برعلیه آنها ،مسلمانان پولهای زیادی از آنان
اخاذی میکردند.
در س��ال  1072قمری 1662/میالدی ،در دوران ش��اه عباس دوم
و پس از مرگ محمدتقی مجلس��ی و برکن��اری محمدبیک ،هندوان از
ش��اهعباس دوم درخواس��ت دادخواهی کردند و تقاضا کردند که به
مشکل آنها رسیدگی شود .شاهعباس دوم هیاتی از علمای شرع ،به
سرپرستی «مالمحسن فیض» را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
مالمحسن فیض همراه با سه نفر دیگر از علما به این امر رسیدگی
کردند و طی گزارش��ی که او به ش��اهعباس دوم داد ،روشن کرد که
بس��یاری از دعاوی مس��لمانان بر ضد هندوان پایه و اساس درستی
ندارد و صرفًا آنها از این قانون غیرانسانی ،برای تصرف مال هندیان

سوءاستفاده میکنند.
نگاهی که مالمحس��ن فیض به انس��ان دارد ،با نگاه فقیهان پیرو
مکتب جبل عامل ،تفاوت اساس��ی دارد .هندوها با اینکه حتی از اهل
ذمه نبودند و طبق فقه اس�لامی جزو کفار حربی به حساب میآمدند،
مال ،ثروت و حتی جانشان هم بر طبق قوانین فقهی هیچ گونه ارزشی


 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .513
  -عباسنامه ،صفحههای  305و .306
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نداشت ،مال محسن فیض از حقوق حقه آنان در برابر مسلمانان شیعه
دفاع میکند و حق را به آنان میدهد.

فصل دوم
سلطنت شاه سلیمان
 1077تا  1105قمری  1667 -تا  1694میالدی

فشار بیشتر بر دگراندیشان
پ��س از مرگ ش��اهعباس دوم ،فرزند او شاهس��لیمان در س��ال
1077قمری 1667/میالدی،به س��لطنت رسید .ش��اه سلیمان در آغاز
س��لطنت خود ابتدا به نام ش��اهصفی دوم تاجگذاری کرد .ولی او به
علت افراط در مشروبخواری و زیادهروی در اعمال جنسی و مصرف
تریاک و س��ایر مواد مخدر به بیماری و ضعف بدن مبتال شد .طبیبان
او که از عهده معاجله وی بر منیآمدند با مهارت و تردس��تی ،تقصیر
را به گردن س��یارات انداختند .ستارهشناسان دربار ،به او گفتند که
س��بب بیماری شاه حنوست س��اعت تاجگذاری او بوده است .بدین
جهت مراس��م تاجگ��ذاری را دوباره تکرار کردن��د و این بار او به نام
شاهسلیمان تاجگذاری کرد و شاه سلیمان نامیده شد.
سانسون که در سال  1683به دربار شاه سلیمان آمده است ،نظر
متفاوتی را برای تکرار تاجگذاری شاهسلیمان ارائه کرده است .او در
سفرنامه خود مینویسد:
«میگوین�د یهودیان برای ش�اه جادو کرده بودن�د و در نتیجه به
چن�ان ناتوان�ی و ضعفی مبتال ش�ده ب�ود که به مرگ و نیس�تی

  -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم صفحات  190و.191

96

درد اهل ذمه

میرفت .ش�یخ علیخان اعتمادالدوله یا رئیس الوزرایش سحر و
جادو را کشف کرد و به شاه توصیه منود امسش را تغییر دهد تا
به این وسیله از آسیب سحر و جادو مصون مباند».

در اواخر دوران شاه عباس دوم ،دولت او مدارا و همدلی زیادی با
مسیحیان نشان داد .در مورد دیگر اقلیتها نیز تساهل بیشتری اجنام
گرفت ،ولی در دوران شاهسلیمان ،مدارا و تساهل دیگر ادامه نیافت.
علمای قش��ری با دیدگاه جبل عاملی قدرت و توان زیادی در دستگاه
حکومتی پیدا کردند .فشار و محدودیتهای زیادی بر اقلیتهای دینی
وارد آمد .الرنس لکهارت در کتاب «انقراض سلسله صفویه و استیالی
افاغنه در ایران» مینویسد:
«ه�ر چه ایام س�لطنت [شاه سلیمان] س�پری میگردید تعذیب و
ش�کنجههای مذهبی ش�دیدتر میش�د ...او بر خالف ش�اهصفی
گامی برای مصون ماندن عیس�ویان از تع ّرض در قلمروی خویش
برنداشت .یکی از راهبان کرملی نامهای از اصفهان مورخ اول اکتبر
 1083[ 1672قمری] نوشته که قسمتی از آن ذیلًا درج میشود:
ایران پس از آن که این پادشاه به ختت نشست به سرزمینی مبدل
گردی�ده که در اینجا بیدادگری و رس�وایی و ظلم و جور ،حصهی
عیس�ویان شده اس�ت .خداوندا ،کاش این اعمال درست به خاطر
تنفر مذهبی صورت بگی�رد .اما انگیزه آنان به طور کلی حرص و
آز و بنابر دعوی ایش�ان جنس بودن ما اس�ت که آنان در آتش این
کین میسوزند این مردم ما را جنس میخوانند بدون آنکه در مقام
اثبات مدعای خود باشند .یا در این باره حتقیق و تفحص بپویند.
خلیفه اعظم کلیس�ای ارامنه را به سیاه چال انداخته و به پاهای
ایش�ان غل و زجنیر بستهاند .و کلیس�اهای جلفا محکوم شدهاند
همه ساله مبلغ چهارصد تومان بپردازند».

کلیساها و راهبان مسیحی تا زمان شاهسلیمان از پرداخت مالیات
 -سانس�ون .س�فرنامه سانس�ون :ترجمه دکتر تقی تفضلی ،تهران ،ابن سینا،1346 ،
صفحه .27
  -لکه�ارت .الرن�س :انقراض سلس�له صفوی�ه واس�تیالی افاغنه در ای�ران ،ترجمه
مصطفیقلی عماد ،تهران ،مروارید ،چاپ دوم ،صفحه .37
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معاف بودند ،ولی در زمان ش��اه سلیمان طبق فرمانی که او در سال

 1671میالدی 1081/قمری ،صادر کرد بر کلیساها مالیات بست.
میزان این مالیات بس��یار زیاد بود تا حدی که پرداخت آن از توان
ارمنیان خارج بود.
الرنس لکهارت در ادامه مینویسد:

«تنی چند از متعصبان مس�لمان در ماه می  1088[ 1678یا 1089
قمری] به عذر آنکه آزادی بیحد و حساب عقاید یهود و عیسویان
ارمنی موجب خلل در آیین اسالم میشود ،از شاه در موقعی که از
فرط مستی از خود بیخود بود فرمانی حتصیل کردند تا گروهی از
این دو جماعت مذهبی را به قتل رسانند .به اعتبار این فرمان چند
تن خاخام یهودی در نهایت قس�اوت در اصفهان به قتل رس�یدند،
لیکن ارامنه و یهودیان دیگری که نیز محکوم به مرگ ش�ده بودند

توانستند با پرداخنت رشوههای گزاف جان بدر برند».

در زمان ش��اه سلیمان زرتش��تیان کرمان را از داخل شهر اخراج
کردند و آنان را مجبور کردند که در خارج از شهر مسکن گزینند.
«در زمان ش�اه س�لیمان صفوی ...علمای کرمان گفتند مجوسیه
س�اکن بلده باید خارج ش�هر منزل منایند تا با مسلمانان محشور
نباشند ،آنها را در خارج بلده مست شمال ،جنب دروازه (گبری)

سکنا دادند و خانهها و آتشکده ساختند و مدتی زیست کردند».

ش��اه س��لیمان که قدرت بدنیاش در اثر مصرف زیاد ش��راب و
عیاشیها و خوشگذرانیهای بیحساب ،به حتلیل رفته بود سراجنام
در سال  1105قمری برابر با  29ژوئیه  1694میالدی در سن  47سالگی

فوت میکند.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .574
  -انقراض سلس�له صفویه ،صفح��ه  - 38به نقل از تاریخچه وقایع کرملی در ایران
جلد یکم صفحه .408
 -باستانی پاریزی .ابراهیم :سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،تهران ،صفی علیشاه،
چاپ سوم  ، 1362صفحه  .245به نقل از جغرافیای کرمان ،صفحه .28
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .39
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محمدباقر مجلسی  -مناد خشک اندیشی
 1037تا  1110قمری ( 1627تا  1698میالدی)
محمدباق��ر مجلس��ی ،فرزند کوچک محمدتقی مجلس��ی اس��ت.
محمدباقر در سال  1037هجری قمری 1627 -28 /میالدی ،تولد یافت
و در س��ال  1110هجری قمری1698/میالدی ،در س��ن  73سالگی در
گذشت .او معاصر با دوران سلطنت چهار نفر از شاهان صفوی ،که
به ترتیب عبارتند از :شاهصفی ،شاهعباس دوم ،شاهسلیمان و شاه
سلطان حسین بود.
محمدباقر مجلس��ی در اواخر س��لطنت شاهس��لیمان بعد از فوت
آقاحس��ین خوانساری در س��ال  1098قمری 1687/میالدی ،به مقام
شیخاالسالمی و امامت جمعه اصفهان رسید و تا پایان سلطنت او در
این مقام باقی ماند .پس از مرگ شاهس��لیمان در سال  1105قمری-
1694میالدی و به سلطنت رسیدن شاهسلطان حسین ،او در این مقام
باقی ماند .وی تا موقع مرگ خود در سال  1110قمری1698/میالدی،
عهدهدار این منصب بود.
محمدباقر مجلس��ی ،مدت هفت سال در دوران شاه سلیمان و نیز
مدت پنج سال در دوره سلطنت شاهسلطان حسین و در مجموع مدت
دوازده سال مست شیخاالسالمی و امامت جمعه اصفهان را عهدهدار
ب��ود .وی در این مدت منصب قضاوت ش��هر اصفهان را نیز به عهده
داشت.
محمدباق��ر مجلس��ی در عقای��د ش��یعی خود بس��یار متعصب و
خش��کاندیش بود .او با هر گونه دگراندیشی مخالفت میکرد .دکتر
ذبیحاهلل صفا معتقد است که یکی از علل سقوط صفویه و حمله افغانها
ب��ه اصفهان ،تعصب مذهبی و خرافاتی ب��ود که در دوران محمدباقر
مجلسی شدت بیشتری پیدا کرد ،او معتقد است که محمدباقر مجلسی
در رواج آن ،نقش اساسی داشته است .او در این مورد مینویسد:
«نفوذ قاطع مال محمدباقر مجلس�ی ،مال باش�ی ایران  ...در امور
کش�وری عهد شاهس�لیمان و شاه سلطانحس�ین معروف است.
بویژه از ضعف شاه سلطانحسین و مالمنشی او برای دخالت در
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کار ُملک بهره گرفت ،چنان که در باره او نوشتهاند که پادشاهی
س�لطان حس�ین موقوف بر وجود او بود ،و چون مرد آثار فتور در
آن آش�کار گردی�د .ولی حقیقت امر آن اس�ت که یک�ی از چند علت
خرابی کار آن پادش�اه ناتوان غلبه این مرد متعصب سختکش و
یارانش بود .وی در س�ختگیری آزار اهل س�نت ،و بر کسانی که
متهم بدعت و احلاد میشدند ،و در کشتار صوفیان و نشر خرافات
و اوهام و نظایر این گزافه کاریها مشهور است ».

پروفسور ادوارد براون ،محقق انگلیسی هم چون دکتر صفا ،بر این
باور بود که س��قوط صفویه و اغتشاشاتی که در اواخر آن عصر رخ
داد ،به علت اقتدار هرچه بیش��تر علمای صفوی و نفوذ و دخالت آنها
در ام��ور مملکتی بود .او از محمدباقر مجلس��ی با القابی مانند «قاتل
صوفیه و کفار ،و ش�خص مهیب و هول انگی�ز» نام برده و بیان کرده
است که سقوط اصفهان و غلبه افغانها درآخر آن عصرنتیجه «سخت

گیریها و آزادی کشیهای او و همکارانش میباشد».
خالصهای از دیدگاهها و اقدامات مال محمدباقر مجلس��ی به شرح
زیر است:
هندویان
از خنستین اقداماتی که محمدباقر مجلسی پس از رسیدن به منصب
شیخاالس�لامی اجنام داد شکسنت بت هندیان مقیم اصفهان بود ،که
آنها آن را میپرستیدند.
«دوره مس�موع ش�یخ افتاد که جماعتی از کف�ار هند پنهانی بتی
را که در ش�هر اصفهان بوده ،می پرس�تیدند .پس حکم شرعی به
شکسنت آن بت صادر کرد و سعی و تالش کفار مؤثر نیافتاد و هر
چ�ه مال و منال و هدایا تقدی�م همایونی منودند که بلکه آن داهبه
را از س�ر معبود خودش�ان دفع کرده باش�ند ،س�ودی نبخشید و
برحسب حکم نافذ آن عالم ربانی ،بت را شکستند».

  -صفا .دکتر ذبیحاهلل :تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،فردوس ،چاپ سوم  ،1366جلد
پنجم صفحه 181
 -ب�راون .پرفس�ور ادوارد :تاری�خ ادبی�ات در ای�ران ،ترجمه رش��ید یامسی ،تهران،
ابنسینا ،چاپ سوم  ، 1345جلد چهارم صفحه .115
 -س�لطان محم�دی .ابولفض�ل :مقاله مروری بر زندگانی سیاس�ی عالم�ه محمدباقر
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پس از شکسنت بت یکی از مالزمان او ریسمانی به گردن آن انداخت

و در کوچه و بازار اصفهان بر زمین کشید.
میتوان تفاوت دیدگاه مالمحسن فیض را با محمدباقر مجلسی را
در اینجا دید .مالمحس��ن فیض از حقوق هندیان در مقابل مسلمانان
دفاع میکند و حق را به آنان میدهد و محمدباقر مجلسی این فقیه پیرو
مکتب جبل عامل ،بت هندوان را میش��کند و ایادیش در کوچه و بازار
آن را میکشند.
صوفیان
گرچه همواره صوفیان در اواخر عصر صفوی مورد تعقیب و آزار
قرار می گرفتند ،ولی هنگامی که دوران ریاست به محمدباقر مجلسی
رس��ید این آزارها به اوج خود رس��ید .دکتر ذبیحاهلل صفا به این نکته
اشاره دارد او مینویسد:
«آزردن صوفیان س�نی و ش�یعی همچن�ان ادامه داش�ت تا دوره
ریاست دینی به مال محمدباقر مجلسی رسید که به حکم او تکفیر
و آزار و ش�کنجه کردن صوفیان به نهایت ،ش�دت یافت .و بر اثر
این شدت عمل ،بیشتر طریقتهای تصوف ایرانی عملًا ازآغاز قرن
دوازدهم هجری به بیرون از مرزهای ایران انتقال یافت».

رس��ول جعفریان در کتاب دین وسیاست در عصر صفوی به نقل
از دکتر ش��بلی نقل میکند که ،محمدباقر مجلس��ی مخالف و بر ضد
صوفیان بود .در زمان او صوفیان رابه ش��دت حتت فشار و آزار قرار
میدادند ،تا حدی که مراکز آنان را بستند و متام مراسم و برنامههای
آ نان را ممنوع کردند ،او مینویسد:
«حکوم�ت ،صوفیان را حتت فش�ار وپیگرد ق�رارداد و متامی را از
پایتخت تبعید کرد (فوائد صفویه /ورقه  .)64برپا کردن حلقههای
ذکر ممنوع و همه مراس�م صوفیانه قدغن ش�د .از جمله به منظور
زدودن آثار تصوف ،حتی حکومت را از یاهو گفنت منع کرد (فوائد
صفویه/ورقه  .)64و شاگردان مجلسی در سرتاسر اصفهان به راه
مجلسی ،فصلنامه حکومت اسالمی شماره  20به نقل از ریحاتة االدب.
 -تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیح اهلل صفا ،جلد پنجم صفحه .182
 -تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیحاهلل صفا ،جلد پنجم صفحه .321
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افتادند و حتی در دکان کوزهگران ،خمرهها را میشکس�تند بدین
بهانه که اگر در آنها دمیده شود طنین یاهو میدهد.

«روهر بورن» به اقداماتی که در اواخر عصر صفوی و در زمان شاه
سلطانحسین بر ضد صوفیان اجنام شد اشاره میکند او مینویسد:
« ...طریق�ه صوفی�ه که ش�عار و اطوار سلس�له صفوی�ه بود بر
انداخ�ت از آن جمل�ه توحید خانه ک�ه در دولت خان�ه آن حضرت
متصل به عالی قاپو بود ،و در هر شب جمعه مشایخ صوفیه جمع
شده با خلفا و امرا وجد کرده یاهو میزدند موقوف فرموده»...

هنر

• نقاشی مجسمه سازی
محمدباقر مجلسی نقاشی صورت انسانها را حرام میدانست و
معتقد بود که اگر صورتی کش��یده میش��ود «بهتر آن اس�ت که آنرا
ناق�ص کنند .مثل آنکه چش�مش را کور کنند ی�ا عضوی از آنرا محو

کنند».
او از قول امام محمدباقر نقل میکند که:
«باکی نیست که صورتها در خانه باشد اگر سرش را تغییر دهند

وسایر اعضای بدنش بحال خود باشد».

در آث��ار هنر نقاش��ی عصر صفوی و قاجار به تابلوهای نقاش��ی
تصاویر انسانهایی برخورد میکنیم که ویژگی خاصی دارند .در این
تابلوها ،صورت انسانها دارای یک چشم است ،بیشتر فقط یک چشم
در میان پیشانی آنها کشیده ش��ده است ،علت این نوع نقاشی ،این
اس��ت که کشیدن تصویر انسان با دو چشم از نظر فقه شیعه صفوی
ممنوع اس��ت و هنرمندان برای این که این ممنوعیت شرعی را رعایت
کنند ،تصاویر را فقط با یک چشم نقاشی میکردند.
 -دین و سیاس�ت در دورهی صفوی ،صفحههای  254و  255به نقل از تش��یع وتصوف
دکتر شبلی صفحه های  399و .400
 - Klaus Michael Rohrborn

 -روه�ر ب�ورن .کالوس :نظام ای�االت در دوره صفوی�ه ،ترجمه کیکاووس جهانداری،
تهران ،بنگاه ترجمه ونش��ر کتاب 2357 ،شاهنشاهی (  1357شمسی ) ،صفحه  ، 58به
نقل از تاریخ طهماسیه صفحه .131 a
  -مجلسی .محمد باقر :حلیةاملتقین ،تهران ،بهزاد ، 1375 ،صفحه .306
 -حلیة املتقین ،صفحه .307
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شاردن در سفرنامه خود در شرح خانه میرزا رضی منشیاملمالک
مینویسد:
«نکتهای که به نظر من در این خانه شایان دقت میباشد ،آن است
ک�ه بعضی تاالرها دارای کاش�یهای منقش و مصوری اس�ت که
فقط یک چش�م در تصاویر آنها مش�اهده میگ�ردد .این برای آن
است که بتوان در آنجا بدون دغدغه خاطر مناز گزارد .مسلمانان
تصاوی�ر را مکروه میش�مارند ت�ا جایی که بعضیش�ان مدعی
هستند که اقامت در منازل مصور و منقش ارتکاب معاصی شمرده
میش�ود ،و معتقدند که ادعی�ه و اذکار و عباداتی که در این قبیل
منازل گزارده میش�ود ،بیهوده است و به هیچوجه مقبول درگاه
خداوندی نیست ...برای رفع این محظور ...اگر در آنجا تصاویر
و متثالهایی ببینند فیالفور چش�م چپ آن را با نوک چاقو خراب
میکنند .میرزا رضی که خوب متوجه این مس�اله بود ،پیشاپیش
به صورتگر دس�تور داده است که در متام تصاویر فقط یک چشم

را ترسیم کند».

• موسیقی
محمدباقر مجلس��ی موسیقی را حرام میدانس��ت و خوانندگی را
زمزمه ش��یطان میشمرد و غنا (موس��یقی) را «نوحه ابلیس بر فراق

بهشت» میدانست.
او از قول حضرت امیراملؤمنین نقل میکند که:
«کبوتر در خوانندگی که میکند نفرین میکند بر آنها که س�ازها
میزنند و کنیزان خواننده نگاه میدارند وعود و نی مینوازند»

او از قول حضرت صادق نقل میکند که:

«و در حدیث معتبر از حضرت صادق منقول اس�ت که هر که چهل
روز درخان�ه او طنب�ور بنوازند ،حق تعالی بر او مس�لط گرداند،
ش�یطانی را که او را فقندر میگویند .پس هیچ عضوی ازاعضای
او مناند مگر آن که ش�یطان بر آن بنش�یند .پس چون چنین ش�ود
حیا از او برطرف شود و پروا نکند از آنچه گوید یا شنود وغیرت

 -سیاحتنامه شاردن ،جلد هفتم صفحه  70و .71
 -برای مش��اهده نظ��رات محمدباقر مجلس��ی در مورد موس��یقی میت��وان به کتاب
حلیةاملتقین ،بخش در حرمت غنا صفحات  549و 550مراجعه کرد.
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از او زایل ش�ود تا آنکه اگر دارند که با زنانش زنا میکنند غیرت
نورزد».

• شاهنامه
او شاهنامه را قصه دروغ مجوسان میشمرد.



یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان
بخش��ی از دیدگاهه��ای محمدباقر مجلس��ی در م��ورد یهودیان،
مسیحیان و زرتشتیان را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
 او مخالف جتارت ،داد و ستد و دوستی با یهودیان ،مسیحیان وزرتشتیان بود .او از قول امام صادق نقل میکند که:
«س�زاوار نیست مؤمن را با کافران اهل ذمه شراکت ،یا امانتی به
ایش�ان بدهد که برایش چیزی بخرند یا چیزی به ایشان سپارند،
یا دوستی با ایشان بکنند».

محمدباقر مجلسی اهل ذمه را جنس میدانست و از قول امام موسی
نقل میکند که:
«مس�لمان نباید که با گبر در یک کاسه چیزی بخورد و یا با او در
یک فرش بنشیند و یا با او مصاحبت کند».

او از قول امام صادق نقل میکند که:

«اگر با ایش�ان مصافحه کنی[ ،دست دادن] از زیر جامه مصافحه
کن و اگر دس�ت به دس�ت او رسد دست را بشوی و اگر با اهل ذمه
یعنی جهودان یا ترسایان و گبران مصافحه کنی دست را به خاک
یا دیوار مبال ...دس�ت به خاک یا دیوار مالیدن در صورتی اس�ت
که دست مسلمان و ایشان هیچیک تر نباشد».

او معتقد بود که مسلمانان شیعه در مقایسه با افراد سایر ادیان و
 -حلیة املتقین ،باب خامته صفحه .387
 -حلیة املتقین ،صفحه .552
 -حلیةاملتقین ،صفحه 267
 -حلیةاملتقین ،صفحه 267
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مذاهب در مقام باالتر انسانی قرار دارند.

«اگر محتاج شوی به طبیب ترسا ،باکی نیست که سالم بر او کنی
و او را دعا کنی که دعای تو نفعی به او منیرساند».

محمدباقر مجلسی از قول حضرت محمد این گونه نقل میکند که:
«ابتدا مکنید اهل کتاب را سلام و چون ایشان بر شما سالم کنند
علیکم بگویید».
محمدباقر مجلسی احکام و محدودیتهای اهل ذمه را در رسالهای
به نام «صواعق الیهود» آورده اس��ت .این رساله در مورد احکام اهل
ذمه و گرفنت جزیه از اهل کتاب اس��ت .او در این رساله محدودیتها
و الزامهایی را که باید اهل ذمه رعایت و اجرا کنند را آورده اس��ت .او
معتقد است که جزیه را فقط میتوان از اهل کتاب (یهودیان ،مسیحیان
و زرتشتیان) گرفت .جزیه شامل سایر کفار (حربی) منیشود.
او معتقد بود که اهل کتاب «به هدایت نزدیکترند از سایر کافران».
او عقیده داشت که:
« ...ه�ر گاه ش�رایط جزیه را در حق ایش�ان رعای�ت منایند و به
خواری و ّ
مذلت در میان مسلمانان زندگی کنند ،تعصب ایشان را
مانع از قبول دین حق خنواهد گردید».

محمدباقر مجلسی معتقد بود که با وجود خواری و ذلتی که بر اهل
ذمه اعمال میش��ود به زودی آنان مجبور خواهند شد که دین اسالم
را قبول کنند .این رس��اله در کتاب «25رس�اله فارسی» از محمدباقر
مجلسی منتشر شده است.
رساله صواعق الیهود را خامن ورا موریین به زبان انگلیسی ترجمه

و همراه با مقدمهای منتشر کرده است.

 - Moreen. Vera Basch: The Treatise Lightning Bolts Against
the Jews.
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رساله صواعقالیهود
تالیف محمد باقر مجلسی
سر فصلها و خالصه احکامی را که محمدباقر مجلسی در رساله
صواعقالیهود ذکر کرده به شرح زیر است:
 -1جزیه فقط شامل اهل کتاب میشود و سایر کفار شامل احکام
جزیه منیشوند.
 -2جزی��ه فقط از مردان بالغ اهل ذمه گرفته میش��ود و کودکان،
زنان و مردان پیر وعلیل را شامل منیشود.
 -3از فقرای آنها هم باید جزیه گرفت و اگر نداش��ته باش��ند باید
حتی گدایی کنند تا مبلغ جزیه را پرداخت منایند.
 -4جزیه مقدار معینی ندارد و بس��تگی ب��ه نظر امام یا نایب امام
دارد.
 -5میزان جزیه برای فقرا  12درهم و افراد متوسط احلال  24درهم
و برای ثرومتندان  48درهم است.
 -6اه��ل ذمه نباید با مس��لمانان جنگ کنند و ی��ا به کافران کمک
کنند.
 -7بای��د احکام مس��لمانان را رعایت کنن��د و از حکمی که حاکم
مسلمانان طبق شرع اسالم بر آنها قرار میدهد ،اطاعت کنند.
 -8با زنان مسلمان ،زنا نکنند.
 -9مسلمانان را وسوسه نکنند و از دین برنگردانند.
 -10راهزنی مسلمانان را نکنند.
 -11جاسوسان کافران را پناه ندهند و با کافران همکاری نکنند.
 -12زنان و اطفال مسلمانان را نکشند.
 -13آنچ��ه که در اس�لام ممنوع ولی در دین آنها آزاد اس��ت را،
اجنام ندهند .مانند نوشیدن شراب ،خوردن گوشت خوک و ازدواج با
محارم.
 -14کلیس��ا ،معبد و آتشکده در کشورهای اسالمی بنا نکنند .اگر
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احتیاج به تعمیر داشته باشند اجازه تعمیر دارند ولی اگر خراب شود
منیتوانند بازسازی کنند.
 -15هن��گام خواندن کتابهای مذهبی خود ،ص��دای خود را بلند
نکنند و ناقوس کلیسا را به صدا در نیاورند.
 -16خانههای خود را بلندتر از خانه مسلمانان نسازند.
 -17لباسهای آنان باید از مس��لمانان متفاوت باش��د .یهودیها
لباس عسلی بپوشند .مس��یحیان لباسهای سیاه و کبود .مسیحیان
زن��ار به کمر ببندند و یهودیان وصلهای که رنگ دیگری دارد بر لباس
خود بدوزند .کفشهایی که میپوش��ند باید هر لنگه به رنگی مختلف
باشد.
 -18انگشتری مسی یا آهنی بر گردن ببندند.
 -19زنان در حمام ،زنگی به پا ببندند.
 -20بر اسب سوار نشوند ،بر قاطر و یا االغ سوار شوند .آنها حق
ندارند زین بر مَ رکَ ب گذارند و باید بر پاالن س��وار شوند ،هر دو پای
خود را از یک طرف مرکب آویزان کنند.
 -21حق ندارند شمشیر ببندند و یا سالح با خود حمل کنند .حتی
آنها منیتوانند این وسائل را در خانههای خود هم نگاه دارند.
 -22مقدار جزیه نباید مقدار مش��خصی داشته باشد ،تا آنها در
متام طول س��ال در تشویش و اضطراب باش��ند و در هنگام پرداخت
جزیه باید نزد گیرنده جزیه بایستند و بگویند بشمار و او زر را بشمارد
تا وقتی که مسلمان بگوید بس است.
 -23در راه از میان جاده عبور نکنند و در کنار جاده راه بروند.
 -24در حمام هنگامی که مس��لمانی در حوض است وارد حوض
نشوند.
 -25مسلمانان به آنها س�لام نکنند فقط هنگامی که آنها سالم
کردند ،مسلمان در جواب علیک بگوید.
 -26مسلمانان نباید با آنان در جتارت مشارکت کنند.
 -27مواد غذایی که قابل تطهیر نیست ،مانند روغن و مایعات ،که
آنرا جنس کردهاند را نباید از آنها گرفت.
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 -28پوست حیوانات و آنچه که از پوست ساخته میشود ،مانند
کفش و چکمه را منیتوان از آنها گرفت.
 -29مایعاتی که در داخل پوس��ت (مشک) قرار دارد را منیتوان از
آنها گرفت.
 -30در روزهای برفی و بارانی آنها نباید از خانه خارج ش��وند،
چون مسلمانان را جنس میکنند.
 -31اگر ش��نیده شود که به مسلمانی دش��نام دادهاند و یا اهانت
کردهاند ،باید زجر و مجازات شوند.
 -32اگر میان آنها و مس��لمانان اختالفی به وجود آید ،فقط حاکم

شرع مسلمانان است که میتواند در مورد آنان قضاوت کند.
منت کامل رساله «صواعق الیهود» نوشته محمدباقر مجلسی ،در
پیوست شماره  3انتهای کتاب آورده شده است.

 -مجلس�ی .محمد باقر 25 :رس�اله فارسی ،رس�اله صوایق الیهود ،حتقیق سید مهدی
رجایی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی 1412،قمری ،صفحات  513تا .522

فصل سوم
سلطنت شاه سلطان حسین

 1105تا  1135قمری –  1694تا  1722میالدی

پس از مرگ ش��اه سلیمان ،فرزند بزرگ او سلطان حسین در سال
 1105قمری1694/میالدی ،به س��لطنت رسید .س��لطان حسین فردی
بس��یار مذهبی ،پرهیزکار و خرافی بود تا حدی که لقب مالحسین به
او داده بودند .او پیش از رس��یدن به س��لطنت متام عم��ر خود را در
حرم به س��ر برده بود و به همین س��بب هیچ آگاه��ی از دنیای بیرون
نداشت .سلطان حسین مانند پدرش شاه سلیمان زیر نفوذ شخصیت
فوقالعاده نیرومند و موثر محمدباقر مجلسی ،یکی از فقهای شیعه بود
که شاه سلیمان چند سال پیش از مرگش او را به مست شیخاالسالمی

منصوب کرده بود.
اوجگیری ستیز با دگراندیشان
هنگامیکه شاه سلطانحس��ین به سلطنت رسید ،نوشیدن شراب
را ممنوع کرد .او س��عی کرد با کمک محمدباقر مجلس��ی متام قوانین
اس�لامی را در ایران پیاده کند .او با اینکه نوشیدن شراب را ممنوع
کرده بود ،خود به حد افراط شراب مینوشید .او هیچگونه ارادهای در
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .43
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برابر زن نداشت ،حرمسرای او دارای شمار بسیار زیادی زن بود.
در دوران شاه سلطان حسین ،با نفوذ بسیار زیاد محمدباقر مجلسی
زمام امور کش��ور به دست روحانیون ش��یعه و متملقان و خواجگان
درباری پشتیبان آنان افتاد .در عصر شاه سلطانحسین ،انتصاب به
سلک روحانی کافی بود که شخص هر مقام دولتی را اشغال کند.
راجر سیوری در کتاب ایران عصر صفوی در شرح موقعیت علمای
صفوی در اواخر آن دوره مینویسد:
«در دوران ش�اهان ضعی�ف و بیکفای�ت ،علم�ا متای�ل به جتدید
ادعایش�ان مبن�ی بر عدم وابس�تگی به نهاد سیاس�ی کش�ور را
داش�تند .بنابراین جای تعجب نیس�ت که طی س�لطنت دو تن از
ضعیفترین پادش�اهان صفوی ،س�لیمان و سلطانحس�ین ،که
روی هم رفته پنجاه و شش سال از سال  1077تا  1135قمری (1666
ت�ا  1722میلادی) فرمانروایی کردند ،علما را در اوج قدرتش�ان
میبینیم .طی این دوره ،مجتهدان اس�تقالل خود را از ش�اه کاملًا
تثبی�ت کردن�د و حق ویژهش�ان را مبنی بر نیابت ام�ام دوازدهم
بازپس گرفتند و بدینسان در کشوری شیعه مذهب ،تنها منبع بر

حق قدرت محسوب میشدند».

علمای پیرو دیدگاه جبلعامل ،در آن هنگام ،اختیار و مهار ش��اه
را در دست داشتند و در عمل کشور را اداره میکردند .راجر سیوری
ادامه میدهد که:
«مجتهدان از دعوی روز افزون عدم وابستگی به شاه رفتهرفته به
جایی رسیدند که در واقع شاه را کنترل کردند .به گفته بنانی «به
نظر بعضی منابع ،گروهی مجتهد باالی سر شاه حکومت مستقیم
مذهبی برقرار کرده بودند ».علما برای حتصیل موقعیت مسلط در
کشور فشار میآوردند و توجهی به این واقعیت نداشتند که با این
کار به نابودی کشور کمک میکنند».

  -س�یوری .راجر :ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران ،نشر مرکز چاپ
ششم  ، 1378صفحه .237
 -ایران عصر صفوی ،صفحه .238
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زرتشتیان در دوران شاه سلطان حسین
در آغاز سلطنت شاه سلطانحسین ،بنا به توصیه علمای صفوی،
او دس��تور داد که زرتش��تیان ایران باید به دین اسالم درآیند .در آن
هنگام زرتش��تیان در محلهای به نام گبرآب��اد در جنوب جلفا زندگی
میکردند .طبق دس��تور شاه سلطان حس��ین ،همگی آنها را به زور
مس��لمان کردند .گروهی از روی ترس و عدهای با تش��ویق و وعده.
س��پس محله آنها را از گبرآباد به حسینآباد تغییر نام دادند ،در این
تغییر دین اجباری ،حدود دویس��ت خانواده زرتشتی به زور مسلمان

شدند.
الرن��س لکه��ارت درم��ورد موقعیت زرتش��تیان در زمان ش��اه
سلطانحسین صفوی به این واقعه اشاره کرده است و مینویسد:
«محمدباق�ر مجلس�ی ومحمدحس�ین [ن�وه او]  و یاران ایش�ان

نس�بت به زرتشتیان ایران سبعیتی خاص پیشه ساختند .تعذب
ای�ن مردم نگونبخت در ایام سلاطین اولیه صفویه غالبًا به قدر
کفایت شدید بود ،ولی در دوره شاه سلطانحسین سخت بر حدت
آن افزوده ش�د .شاه سلطانحس�ین را اندکی پس از جلوس اغوا
کرده بودند تا فرمانی صادر کند که به موجب آن به اسالم گروند.
اس�قف اعظم آنقوره به س�ال 1699میالدی [1110قمری] خود شاهد
اعمال وحش�تناکی بود که در آن موقع ب�رای اجرای این فرمان در
اصفهان باالخص در حسن آباد [حسین آباد] محله زرتشتیان ،که
در آنجا گروهی کثیر از آنان مجبور به قبول اسلام ش�دند به کار
رفته بود .معبد آنان منهدم گردیده و به جای آن مسجد و مدرسهای
احداث شده بود .لیکن مؤبدان زرتشتی پیش از وقوع این عمل ،به

 -همانگونه که در بخش اخراج ارمنیان از اصفهان اش��اره ش��د ،در زمان شاه عباس
دوم ارمنیان که از اصفهان اخراج شدند ،آنها در در ابتدا به محله گبرآباد ،محل زندگی
زرتش��تیان رفتند و خانههایی را در آجنا از زرتشتیان کرایه کردند .آنان در کنار یکدیگر
درجلفای جدید اسکان داشتند.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .147
 -طی پژوهشهایی که اخیرًا اجنام گرفته ،مشخص شده است که محمدحسین ،آخرین
مالباشی شاه سلطان حسین ،نوه محمدباقر مجلسی نبوده است .ولی او عمال سیاست
مذهبی محمدباقر مجلسی را دنبال میکرده و از نظام فکری جبلعاملی او پیروی میکرده
است.
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حف�ظ آتش مقدس و جلوگیری از تهتک به حرمتش کوش�یده آن را
به کرمان که در آنجا تعذب زرتش�تیان کمتر ش�دت داشت انتقال
دادند .حتی در کرمان هم رفتار با زرتشتیان آن چنان بود که چون
غلزاییهای سنی [افغانها] به سرکردگی محمود به سال  1719قدم
به شهر گذاشتند آنان به مهاجمان به دیده آزادیبخش نگریسته و
ایشان را دشمن تلقی نکردند».

در سال  1133قمری ( 1720میالدی) محمود افغان به کرمان حمله
برد .او ابتدا َ
«گبر محله» ،محل زندگی زرتشتیان را که در شمال غربی
شهر کرمان واقع شده بود ،تصرف کرد و خانهها و اموال زرتشتیان
را غارت کرد .زرتش��تیان آواره از گبر محله وارد شهر کرمان شدند.
در این هنگام رویداد شگفتی رخ داد ،با اینکه محمود افغان گبر محله
را غارت کرده و صدمات زیادی به زرتشتیان وارد آورده بود ،شماری
از زرتش��تیان ایرانی با محمود افغان همراه و متحد شدند و در سال
 1135قمری1722/میالدی همراه با سربازان افغان با سپاه شاهسلطان
حسین جنگیدند.
در کتاب سقوط اصفهان اشاره شده است که هزار تفنگچی زرتشتی

در سپاه محمود خدمت میکردند.
نصراهللخان َگ ْور – َ
(گبر)
یکی از افراد زرتشتی که با محمود افغان همراه و متحد شد و همراه
با س��ربازان افغان با سپاه ش��اه سلطانحسین جنگید ،فردی به نام
نصراهللخان َگ ْور و یا َگبر بود .او که مست سرداری گروهی از سربازان
زرتشتی را به عهده داش��ت نقش مهمی در تسخیر شیراز داشت .در
همین جنگ ش��یراز بود که او زخمی شد و درگذشت .دلیل اینکه چرا
  -انقراض سلسله صفویه ،الرنس لکهارت ،صفحه .84
 -وزیری .احمد علی خان :تاریخ کرمان ،به کوش��ش دکتر ابراهیم باستانی پاریزی،
علمی ،تهران ،چاپ سوم  ، 1364جلد دوم صفحه .664
 -گیالننتز .پطرس دی س�رکیس :س�قوط اصفهان گزارشهای گیالننتز درباره حمله
افغانان وس�قوط اصفه�ان ،مترجم محمد مهریار ،اصفهان ،انتشارات گلها ،چاپ دوم،
صفحه .102
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زرتش��تیان با افغانهای س��نی مذهب متحد شدند و با دولت صفوی
جنگیدند پرسشی است که مطرح میگردد .تنها پاسخی که وجود دارد
و ش��واهدی هم آن را تأئید میکند این است که تعصب ،سختگیری،
آزار و اذیتهایی که روحانیون صفوی بر زرتشتیان ایران در آن دوران
وارد آوردند ،موجب شد که آنان به محمود افغان به چشم یک ناجی و

جنات دهنده نگاه کنند و با او همکاری کنند.
دکتر باستانی پاریزی در مورد این واقعه چنین می نویسد:
«توهین و خش�ونتی که س�الها پیش به زرتشتیان کرمان و یزد
وارد شده بود ،این روزها متأسفانه عکسالعمل خود را نشان داد.
زیرا زرتش�تیان با محمود همراهی کردند و نصراهلل س�لطان گور
(گب�ر) با محم�ود همراهی کرد ،چنان که این نصراهلل س�لطان به
مقابله کسانی که از همدان و لرستان به کمک شاه میآمدند تاخت
و آنه�ا را ت�ار و مار کرد ...نصراهللخان در حمله به ش�یراز زخم

برداشت و ُمرد ولی شیراز تسخیر شد».

یهودیان در دوران شاه سلطان حسین
میزان فشارهای اجتماعی بر یهودیان در زمان شاه سلطان حسین
افزایش پیدا کرد .یکی از پژوهش��گران معتقد است که اگر دولت شاه
سلطان حسین سقوط نکرده و نادرشاه افشار نیامده بود ،از یهودیان
و زرتش��تیان ایران اثری باقی منیماند .در این مورد الرنس لکهارت
مینویسد:
«به راستی مصائب یهودیان در ایام سلطنت شاه سلطانحسین
به اندازهای طاقتفرسا بود که در وصف آن یکی از محققان جدید
(پرفسور و .ج .فیچل) میگوید :فقط زوال سلسله صفویه بر اثر
هجوم موفقیت آمیز افاغنه و قیام بعدی فرمانروای جدید آزادمنشی
همچون نادرشاه ،یهودیان اصفهان و یهودیان ایران را بر روی هم
از فنای کامل جنات بخشید».

  -تاریخ ادبیات در ایران ،پرفسور ادوارد براون ،جلد چهارم صفحه .120
 -سیاست واقتصاد عصر صفوی ،صفحات  386و .387
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .85
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ارمنیان در دوران شاه سلطان حسین
شاه سلطانحسین بر خالف پادشاهان گذشته صفوی (شاه عباس
اول -ش��اه صفی و اواخر دوران شاه عباس دوم) حتت تأثیر عاملان
صفوی ق��رار گرفت و دیگر از ارمنیان حمایت و پش��تیبانی نکرد .او
س��عی کرد که آنها را به دین اس�لام در آورد ،به همین منظور برای
خوار و خفیف کردن و حتت فش��ار قرار دادن آنها فرمانی صادر کرد
ک��ه ارمنیان مجبور به اجرای آن بودند .ط��ی این فرمان ارمنیان باید
موارد زیر را رعایت میکردند:
• آنها باید چاک گریبان خود را از پشت ببندند.
• بر شانههایشان گلیم کهنه اندازند و کاله تکه پاره بر سر گذارند
تا از مسلمانان متمایز گردند.
• سواره به بازار نروند.
• در ای��ام باران��ی به بازار و دکان وارد نش��وند تا مبادا خیس��ی
لباسشان مسلمانان را جنس کند.
• دس��تور داده ش��د که مس��یحیان باید تابوت معدومان را حمل
کنند.
ش��اه سلطان حس��ین برای تش��ویق ارمنیان برای مسلمان شدن
فرمان داد که س��ر هر ماه جارچی جار زند که شاه در مورد ارمنیانی
که مس��لمان شوند احسان کرده و هر خواسته آنها را اجابت خواهد

کرد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،تا پیش از سلطنت شاه سلیمان،
کلیساها از پرداخت مالیات معاف بودند .ولی در سال  1671میالدی/
 1081قمری ،ش��اه سلیمان بر کلیساها مالیات بست و آنها را مجبور
به پرداخت مالیات کرد .پرداخت مالیات در زمان شاه سلطانحسین
نیز ادامه پیدا کرد وحتی افزایش هم یافت.
در کتاب تاریخ جلفای اصفهان جدول س��نگین مالیاتهایی که بر
کلیساها بسته شد ،آورده شده است:
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه های  147و .148
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جمعًا  265تومان
		
 کلیساهای جلفای قدیمجمعًا  48تومان
		
 کلیساهای جلفای نوجمعًا  67.5تومان
		
 کلیساهای بلوک فریدن
جمعًا  43.4تومان
		
 کلیساهای بلوک بربروتای��ن تنها مالیاتی نبود که جلفاییان مجب��ور به پرداخت آن بودند،
بلکه مبالغ دیگری هم عالوه بر این مالیاتها باید پرداخت میکردند،

که در جمع بالغ بر  800تومان در سال میگردید.
با اینکه شاهسلطان حسین طی چهار فرمان مختلف در سال ،1111
س��ال  1119و س��ال 1120و س��ال  1128هجری قمری ،کلیساها را از
پرداخ��ت مالیات معاف کرد ،ولی فرمانهای او درعمل هیچ گاه اجرا
نشد و از کلیساها مالیات گرفته میشد .میزان مالیات به قدری زیاد
بود که پرداخت آن از توان کلیساها خارج بود .در کتاب تاریخ جلفای
اصفهان آمده اس��ت که برخی از کلیس��اها چون پولی برای پرداخت
مالیات و رش��وه به مأموران دولت اصفهان نداش��تند اش��یا و اموال

کلیساها را به جای مالیات و رشوه برای مأموران میفرستادند.
ارمنیان در زحمت ،جلفا رو به خرابی می رود
پس از س��ختگیری ،فش��ار و محدودیتهای بسیاری که در اواخر
عصر شاه سلیمان و دوران شاه سلطان حسین در مورد ارمنیان اجنام
گرفت ،جلفا از رونق پیشین خود افتاد و دیگر آن شکوفایی اقتصادی
پیشین خود را نداشت .فشارهای مالیاتی ،مذهبی و اجتماعی ،دامنه
فعالیتهای اقتصادی ارمنیان را محدود کرد .در آن دوران دیگر جتارت
خارج��ی و منافع ملی ایران مفهومی نداش��ت و تعصبات مذهبی اوج
گرفته بود و مالیان و روحانیون یکسره بر کشور حکومت میکردند.
همین فشارهای اجتماعی باعث فرار ارمنیان از جلفا شد.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .578
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .578
  -منت کامل این چهار فرمان در کتاب تاریخ جلفای اصفهان صفحههای  578تا 580
آورده شده است.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .580
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گریز ارمنیان از جلفا
محدودیتها و آزار ارمنیان و ظلم شاه سلطانحسین در آن دوران،
به جتارت جلفا صدمه بسیاری زد .مشکالت ایجاد شده برای ارمنیان
سبب ش��د که آنها به فکر کوچ از جلفا افتاده ،راهی کشورهای دیگر
از جمله هند و روس��یه ش��وند .آنها منیتوانستند منزل و اموال خود
را بفروشند ،چون اگر به این کار دست میزدند ،مشخص میشد که
قصد خروج از جلفا و مهاجرت به کشوری دیگر را دارند و اگر داروغه،
حاک��م و یا مقامات دولتی به قصد آنها پی میبردند جلوی مهاجرت
آنها را میگرفتند و جریمهشان میکردند .آنها متام کارها را پنهانی
و بدون سر و صدا ترتیب میدادند.
«مخفیانه قاطر را به چهار برابر نرخ معمول کرایه میکردند و شبانه
از جلفا بیرون میزدند ،و دو منزل طی میکردند و س�فر را شتابان
اجنام میدادند تا کس�ی از دنبالش�ان نتواند تعقیبشان کند و به
جلفایشان باز گرداند .هنگام خروج از خانه در را میبستند و کلید را
به پشتبام میانداختند و اثاث خانه را رها میکردند و فقط اشیای

سبک وزن و سنگین قیمت را همراه بر میداشتند».

کش��یش داوید دوم خلیفه جلفا ،در گزارشهایی که در 3آ وریل و
 15سپتامبر س��ال 1705میالدی میدهد ،از  159باب خانه نام میبرد
که فقط در س��ال 1705میالدی 1116/قم��ری ،خانوادههای ارمنی ،آن

خانهها را رها کرده و به کشورهای دیگر کوچ کردهاند.
فرار ارمنیان که از دوران ش��اه س��لطان حسین شروع شده بود،
پس از سقوط صفویه همچنان ادامه پیدا کرد.
یکی از س��اکنان جلفا در تاریخ  26فوریه  1753میالدی در نامهای
مینویسد:
«هر روز زجر و زحمت آنجا هس�ت ...یک روز کتک میزنند ،شب
و روز زج�ر و درد متامی ن�دارد ،خالصه مطلب اگر اقامت در آنجا

 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .221
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .220
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باعث درد و زحمت است انشاءاهلل کوچیدن سبب آرامش باشد».

در پارهای از اوقات ،بس��تگان ارمنیانی که در خارج بودند ،ترتیب
مهاجرت را میدادند .آنها در خارج قراردادی با کس��انی که دس��ت
اندر کار بودند میبس��تند و ب��ه آنها پول میدادن��د و ترتیب خروج
بستگانشان را فراهم می آوردند.
نام��های در مجله آرگاس��ر چاپ کلکته چاپ ش��ده که در آن حنوه
خروج یک خانواده ارمنی شرح داده شده است:
«حضور محترم صاحب دولت صاحب ب .ه.
ع�رض میش�ود ک�ه در ای�ن تاری�خ در اینج�ا طی نام�های ق�راردادی با
حاجی عبداهلل پس�رحاجی قاس�م روغنکش شوشتری بستیم جهت انتقال
خان�وادهام ،خودت ،همس�رت ،چهار دخترت و یک ن�وه دختریت که جمعًا
هشت نفر میش�وید .مبلغی پول برای این هشت نفر پرداختهام به حاجی
که برود به شوشتر و با ایل خود بیاید اصفهان و در نزدیکی آن از ایل خود
با چند نفر از ایل جدا شود و سپس به اصفهان و جلفا بیاید و با پرس و جو
شما را پیدا کند .کاغذ مرا به شما برساند و قسمتان بدهد که راز را با کسی
نگویید و این کاغذ را هم پنهانی بخوانید تا کس�ی از این راز با خبر نش�ود
و اینطور عمل کنید ...یک شب با شما قرار میگذارد و بیرون میایی همگی
با او به ایلش میروید .انش�اءاهلل که خوفی نیس�ت .این همان فرد و پس�ر
همان کسی است که کوچ ملیک آقاها و کاتان آقازاریانها با جمع زنانش از
اصفهان خارج کرده اس�ت و در کارش ترس ندارد .اگر خدا نکرده رشوهای
باید داد یا خرجی بشود و یا اتفاقی بیافتد کلًا به عهده خود اوست که این
مخارج را بپردازد .ثانیًا خودت باید نوش�تهام را بخوانی ،یکس�اعت قبل
[از حرکت] ش�خصًا آماده ش�وی و این خبر را به زن و بچههایت ندهی که
صدایش�ان در نیاید تا آن س�اعت که بیرون میآیید .همی�ن قدر به آنها
میگویی برویم .این گفنت و بیرون آمدن باید همزمان باشد تا کسی باخبر
نشود .بدون دیدن فامیل خارج میشوی .به اثاث خانه دست منیزنی .اگر
از کس�ی طلبی داری س�راغش منیروی تا بویی نبرند .اگر بشود چیزی از
بدهکارانت بگیری خوب اس�ت .و اال از آنها سند بگیر ...اگر جنسی برای
فروش داری مخفیانه جدا جدا بفروش .آشکار نشود که مطلب لو برود .کاری
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .225
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نکنید که کس�ی باخبر شود .اگر در خانه چیز سبک وزنی دارید پنهانی به
حاجی  عبداهلل بدهید .به اثاثیه س�نگین وزن دست نزنید .بگذارید در خانه
مباند که انشاءاهلل بعد از خروج شما حاکم به جستجوی تو میپردازد و اگر
خانهات خالی باشد فامیلت که در آن جا هستند به دردسر میافتند و آنها
را اذیت میکنند و میگویند شما خبر داشتهاید .اگر خانه را دست خنورده
ببینند اینطور میفهمند که فامیل خبر نداشتهاند و آزارشان منیدهند و به
حکومتیها میگویند که ما را هم خبر نکردند و هر چه داش�تند گذاشتند و
گریختند و کس�ی در صدد پیدا کردن ش�ما بر منیآید .باالخره باید این امر
را بس�یار مخفی نگه دارید .از فامیل خودمان هم باید مخفی مباند ...دیگر
فکر نکن زمانه به دست کیست چطور خواهد شد .به خدا توکل کنید و خارج
ش�وید و با بگذارید او ش�ما را خارج کند با حاجی هم شرط کردهام که اگر
میل به خروج نداری نامهای از تو بگیرد که جوابت در آن باش�د و آن را به
من نش�ان دهند ،متام پولی را که به او دادهام مال خودش باش�د و آن چه
را ه�م ک�ه خرج کرده از من بگیرد .دیگر تکرار منیکنم اگر هش�ت نفری هم
دست خالی بیایید ،به خدا پناه میبریم .خدا به فکر شما هست و کارها به
مراد خواهد شد .خانه ،اثاثه خانه ،باغ ،لباس ،همه را بگذار و فقط جانت
را جن�ات ب�ده .هرگز طمع مکن که فالن چیز را به فالن کس بس�پاری تا گم
نشود ،یا فالن کس فامیل من است چگونه بی خداحافظی از او جدا شوم ،و
یا از فالن کس طلبی دارم ،بروم با زور از او بگیرم و غیره .هر وقت حاجی
بگوید زمانش رسیده است خودتان را به او بسپارید و همان وقت هم خارج
ش�وید .نوش�تم که برای دو روز خوراک و آذوقه بردارید تا به ایل برسید.
بعدًا در ایل با کمبود غذا روبرو نیستید .هر قدر پول بخواهید میدهد .با او
قطع کردهام که فقط خرج خوراکتان با من باشد...
صاحب اختیار تویی عمرت دراز باد .ه .ب».

سنی مذهبان در دوران شاه سلطان حسین
سنی مذهبان ایرانی در شروع عصر صفوی ،اکثریت قاطع ایرانیان
را تشکیل میدادند ،با فشار و تعقیب و محدودیتهای بسیاری که در
دوران صفوی بر آنان وارد آوردند ،سنیها را مجبور به تغییر مذهب و
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحات  227 – 226و  .228پس از وقوع انقالب اس�لامی در
س��ال  1357شمسی در ایران ،دولت جمهوری اسالمی به بسیاری از یهودیان و بهاییان
گذرنامه برای خروج از کشور نداد و بسیاری از این خانوادهها به صورتی بسیار مشابه
به روشی که نقل شد ،از ایران خارج شدند و جالی وطن کردند.
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پذیرش مذهب اثنیعشری کردند .پس از گذشت حدود دویست سال،
در اواخر عصر صفوی ،س��نیان ایرانی تبدیل ب��ه یکی از اقلیتهای
مذهبی در ایران شدند .وضعیت اجتماعی و زندگی سنی مذهبان ،در
دوران شاهسلطان حسین ،در ایران به وخامت بیشتری گرایید.
شاهسلطانحس��ین حتت نفوذ علمای پیرو مکتب جبلعامل ،دیگر
سیاست مدارای شاهعباس اول ،شاهصفی و شاهعباس دوم در اواخر
سلطنت خود را در مورد ادیان و مذهبهای دیگر را اجرا نکرد .او حتی
سنی مذهبان را به شدت مورد آزار و تعقیب قرار داد .فشار بر آنان را
از حد گذرانید .در کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده
هجدهم میالدی» آمده است که:
«ش�اه سلطانحسین به حتریک علمای شیعه از سیاست مدارا با
پیروان مذاهب دیگر که در عهد اسالف وی تعقیب میشد ،سرباز زد
و تعقیبات خونینی را علیه سنییان قفقاز ،کردستان ،افغانستان و
دیگر ایاالت آغاز کرد .در شیروان (آذربایجان – آران) که اقامتگاه
عده کثیری از س�نییان بود ،مس�اجد آنان را ملوث یا به اصطبل

تبدیل کردند ،و روحانیون ایشان را سیاست منودند».

گرگینخ��ان حکم��ران اعزامی درب��ار اصفهان به قنده��ار که از
مریدان محمدباقر مجلسی بود ،فش��ار و آزار سنیان افغان را از حد
گذرانید .او مالیات مردم را س��ه برابر کرد .رفتار توهینآمیزی نسبت
به بزرگان افغان داش��ت و دستور داد که زنان و دخترانشان را برای

او بیاورند.
آنه��ا جور و تع��دی را در م��ورد افغانهای س��نی مذهب از حد
گذراندند .در این مورد ،در کتاب رستمالتواریخ چنین آمده است که:
«علم�ای آن زم�ان ،چن�ان می دانس�تند ک�ه خ�ون س�نییان و
مال ش�ان و زن شان و فرزندشان حالل اس�ت ...پس خسروخان
و گرگین خان و اتباع و عمله جاتش ش�روع منودند به ایذاء و آزار

 -تاریخ ایران از دوره باس�تان تا پایان سده هجدهم میالدی ،گروه پژوهشگران روس،
ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،انتشارات پیام ،چاب چهارم  ، 1354صفحات  574و .575
 -رستمالتواریخ ،صفحه .115
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .161
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منودن اهل سنت به مرتبهای که از حد حتریر و تقریر بیرون است.
یعنی زنان و دختران و پسرانشان را به جور و تعدی میگادند و
اموالشان را به زور و شلتاق میبردند و به جور و جفا خونشان
را میریختند».

در کت��اب مرات واردات هم ب��ه این نوع جتاوزه��ا و تعدیها که
حکمرانان دربار صفوی در حق افغانان روا داش��تند ،اش��اره ش��ده
است:
« ...دس�ت بیداد از آس�تین بیباکی بر آورده ،ش�روع در ظلمهای
نامشروع منودند ...با وجود عدم مناسبت این اوراق ،به حتریر یکی
از ه�زار جرات میمناید ...به حتقیق رس�یده که مدام گرجیان کافر
ماجرا ،خوکان را درمس�اجد س�ر داده ...و اکثر دختران خوردسال
[خردسال] نابالغ و پسران نه ،ده سال را به تعدی متام به خانههای
خود برده به فعل مذموم باعث هالک آن اطفال صغیر میگشتند .و
هنگام�ی که آن معصوم مجبور از ظل�م آن ظاملان ،هالک میگردید

الش [جسد] آن را آورده بر دروازه والدین میافکندند».

جور و ستمی که فرستادگان و حکمرانان دربار شاه سلطانحسین
در حق افغانان سنی مذهب روا داشتند ،فتنه افغانان را در پی داشت
و این فتنه از ارمغانهای آن خشونتها است.
میرویس به س��بب س��تمهایی که حکمرانان دربار صفوی در حق
افغانان روا میداش��تند ،ب��ه عنوان مناینده آنان ب��رای دادخواهی و
رسیدگی به دربار شاه سلطان حسین ،به اصفهان آمد .او مدت شش
ماه در اصفهان سرگردان بود و کسی به دادخواهی او رسیدگی نکرد.
ب��ه او توهینها کردند و حتی به او اجازه ندادند که با ش��اه مالقات
کند .هنگامیکه او از این که کسی به شکایت و دادخواهی او رسیدگی
کند ناامید ش��د ،از اصفه��ان برای طواف کعبه به حج��از رفت .در
حجاز از علمای سنی مذهب آنجا فتوایی گرفت ،که با توجه به ظلمی
 -آصف .محمد هاشم :رستم التواریخ ،به اهتمام محمد مشیری ،صفحه .115
 -طهران�ی .محمد ش�فیع :مرآت واردات ،با مقدم��ه و تصحیح و تعلیقات دکتر منصور
صفت گل ،تهران ،میراث مکتوب ،چاپ اول  ،1383صفحه های  108و .109
 -مرآت واردات ،صفحههای  110و .111
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که ش��یعیان در حق س��نیهای افغانی روا میدارند ،شورش و جنگ
س��نیان بر ضد دربار صفوی شایسته است .او با این فتوا به زادگاه
خود بازگش��ت .چندی بعد ،این فتوا را دست آویز قرار داد و سپاهی
از افغانان گرد آورد و برضد حکمرانان شاهس��لطان حس��ین و دربار
اصفهان در آن جا قیام کرد .دکتر ذبیحاهلل صفا در کتاب تاریخ ادبیات
ایران آورده است که:
«ب�ه علت این تعدیها ،رئیس افغانان غلجایی [میرویس] پس از
نومید شدن از دادرسی در اصفهان ناگزیر از عاملان سنی فتوایی
در بایستگی جنگ با شیعه و کشتارشان گرفت و همان فتوا است
که دستاویز قیام افغانان شد و کار به محاصره اصفهان و سقوط
صفویه اجنامید».

دکتر باس��تانی پاریزی نیز معتقد اس��ت که شورش افغانها یک
حمله خارجی نبود ،بلکه قیامی داخلی بود بر ضد جور و ستم علما و
دس��تگاه حکومتی شاهسلطان حسین .او برای این نظریه خود دالیلی
را ارائه میکند که منطقی و درست است .او مینویسد:
«شورش و طغیان یا قیام محمود افغان ،برخالف تصور امروز ما
خصوصًا بعد از تبلیغات عهد قاجار – یک هجوم خارجی حس�اب
منیشود ،و از نوع مهاجمه مغول و ترکمن و تاتار و تیمور و حتی
ترک نیز به ش�مار منیآمد ،محمود یک ایران�ی بوده از قندهار که
فارس�ی حرف میزده و شعر فارسی میفهمیده و ادعای رفع ظلم
داش�ته .هنوز ما در خصوص هجوم افاغنه و مقایسه آن با هجوم
اس�کندر و عرب و مغ�ول و تاتار و غیره این اش�تباه را میکنیم.
حال آنکه طغی�ان او یک طغیان از منونه طغیانهای دیگر محلی
ایرانی بوده.
...برخالف تصور ،رفتار حکام و مأموران اصفهانی در کرمان خیلی
بدتر از رفتار محمود و افغانان بوده است ...لطفعلیخان که برای
دفع افاغنه آمده بود ،به قول فارسنامه ناصری ،سپاه لطفعلیخان
بیش از جماعت افغان در خرابی شهر کرمان کوشیدند ».

 -کروسینسکی .تاوزویودا ( :)Tadeusz Juda st. J. Krusinskiسفرنامه کروسینسکی،
ترجم��ه عبدارزاق ُدنبل��ی ،تصحیح دکتر مریم احمدی ،تهران ،ت��وس ،چاپ اول ،1363
صفحههای  35و .36
 -تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیحاهلل صفا ،جلد پنجم صفحه .195
 -باس�تانی پاری�زی .ابراهیم :وادی هفت واد  -بحث��ی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی
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سراجنام شاه سلطان حسین
با توجه به تعدی که گرگین خان حاکم دربار صفوی ،در حق افغانان
اجنام داد و شکایت و دادخواهی میرویس که به جایی نرسید ،میرویس
با فتوایی که از علمای س��نی حجاز گرفته بود به قندهار بازگشت .او
این فتوا را بهانه قرار داد و افغانان را بر گرد خود جمع کرد و بر ضد
گرگینخان قیام کرد .میرویس در س��ال 1120قمری 1709/میالدی ،با
سپاهیان گرگینخان جنگیده و آنها را شکست داده و گرگینخان را
به قتل رس��اند .او از اطاعت دولت اصفهان سرپیچید و پایه قیامی را
در آنجا بر ضد دولت صفوی پایهگذاری کرد.
میرویس در س��ال  1127قمری1715/میالدی ،جان میس��پارد و
محمود بزرگترین پس��رش پس از قتل میرعب��داهلل عمویش ،به جای
پدر مینشیند .محمود ،قیام پدرش میرویس را ،بر ضد دولت صفوی
دنب��ال میکند .او لش��کری از افغانان گرد م��یآورد و به داخل ایران
حمله میکند .ابتدا س��پاهیان او به کرمان میتازند و این شهر را فتح
میکنند ،سپس راه اصفهان را در پیش میگیرند.
در تاریخ بیس��تم جم��ادیاالول س��ال  1134قمری/مارس 1722
میالدی ،جنگی در گلونآباد بین س��پاه محمود افغان و س��پاه ش��اه
سلطان حسین در میگیرد ،که منجر به شکست سپاهیان شاه میشود
و محم��ود به مست اصفهان حرکت میکند .او ابتدا جلفا را تس��خیر
میکند ،ولی از ارمنیان کسی را منیکشد .او سپس به مست اصفهان
حرکت میکند و این شهر را به محاصره در میآورد.
محاصره اصفهان اواخر آوریل  1722میالدی/جمادیاالول 1134
قمری ،کامل میشود و عمال مدت شش ماه به طول میاجنامد .محمود
از ورود آذوقه به شهر جلوگیری میکند و در نتیجه مواد غذایی در شهر
به پایان میرسد و قحطی عظیمی در اصفهان روی میدهد .مردم پس
از امتام مواد غذایی به خوردن گوشت اسب و االغ مشغول میشوند و
کرمان ،تهران ،انتشارات اجنمن اثار ملی 1355( 2535 ،شمسی ) ،صفحههای  160و .161
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .176

سلطنت شاه سلطان حسین

123

سپس حتی سگ و گربه و موشها را میکشند و میخورند .بسیاری
از مردم در اثر قحطی و بیغذایی هالک میش��وند .هر چه محاصره
اصفهان طوالنیتر میش��ود مردم بیشتری تلف میشوند« ،معابر از
انبوه اجس�اد متالش�ی شده ،که کس�ی قادر به تدفین آنها نبودند ،آکنده
شد».

در اواخر دوران محاصره اصفهان مردم حتی به خوردن اجس��اد
مردگان پرداختند و گوشت انسان را به نام دیگر در دکانها به فروش

میرساندند.
اختالفه��ای ام��را و بزرگان درب��ار شاهسلطانحس��ین ،بویژه
کارشکنیها و دخالتهای مالباشی و حکیمباشی شاهسلطان حسین
از اقدامات موثری که باید برای جنگ با افغانان صورت گیرد ،جلوگیری
میکرد .با اینکه اصفهان در حال س��قوط بود ،اقدامات جدی نظامی
ص��ورت منیگرفت و خرافات در دربار رواج بس��یار داش��ت .علما و
روحانیون درباری به ش��اه سلطان حس��ن چنین القاء کرده بودند که
هیچ جای نگرانی و تشویش نیست و حکومت صفوی تا ظهور حضرت
مهدی ادامه پیدا خواهد کرد.
در کتاب رستمالتواریخ آمده است که علما به شاه پیشنهاد کردند
تا برای کمک و رفع بال به حضرت مهدی ،نامهای نوشته شود.
«...و بعض�ی از علما میآمدند و به خدمتش عرض میمنودند که
عریضه بنویس�ید به خدمت امام غایب ،حضرت صاحباالمر(ع)
مش�مع نهید و در آب روان اندازید که "حس�ین ابن روح"
و آن را به
ّ
مالزم آنجناب ،به آن جناب خواهد رساند و آنجناب امداد و اعانت
خواهد منود .روز و شب به قدر هزار عریضه ،اهل حریم پادشاهی
مینوشتند و به آب جاری میانداختند».

 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه 193
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه 192
  -رستم التواریخ ،صفحه .143
 -رستم التواریخ ،صفحه .144
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قطبالدین نیریزی در هنگام حمله افغانها ،به دربار شاه سلطان
حس��ین نامهای مینویس��د که طی آن نام��ه ،توصیههایی برای دفع
افاغنه میکند .در جوابیهای که برای او از دربار میرسد ،به اطالع او
میرسانند که در دربار شاه سلطان حسین عالوه بر تدارکات دولتی،
تدارکات دعایی هم پیشبینی شده و قرار است آشی پخته شود که به
ه��ر خنود آن الالهاالاهلل بخوانند و این آش را به مردم بخورانند تا بال و
یا فتنه افغان رفع گردد.
« ...راس�ت اس�ت ،فتنه افاغنه در کار است ،ما هم خود به عالوه
تدارک دولتی ،تدارک دعایی کرده قدغن فرمودهایم که در اندرونها
که رجال و نس�اء س�ادات موس�وی خنود را الال�هاالاهلل بخوانند،
صباحا و مس�ائا ،در کارند انش�ااهلل آش معتب�ری فراهم کرده به
کل خلق خدا میخورانیم ،از باطن اجداد موس�ویه دفع بال خواهد
شد»...،

الرنس لکهارت در کتاب سقوط سلسله صفویه هم به رواج این نوع
خرافات در آن زمان اشاره کرده است .او مینویسد:
«ش�اه خرافی و س�ادهلوح که به پیشگویی منجمان خویش اکتفا
نکرده بود ،امر صادر کرد که سپاهیان وی در آن شب با آبگوشتی
سحرآمیز اطعام شوند .یکی از سرداران شاه به وی اطمینان داد
که اگر سپاهیان با این آبگوشت تغذیه گردند ،به صورت نامرئی
مب�دل خواهند ش�د و در نتیجه مزیت�ی عظیم بر دش�من خواهند
داشت .این آبگوشت باید در ظروفی تهیه میگردید که در هریک از
آنها دو پاچه بز نر با  325غالف س�بز خنود با آب پخته میشد و

دوشیزهای بر هر ظرف کلمات تشهد را  325بار تالوت می کرد».

پس از این که شش ماه اصفهان در محاصره قرار گرفت ،قحطی و
مرگ و میر عظیمی در ش��هر بوجود آمد ،شاهسلطان حسین این شاه
خرافی و ضعیف مجبور به تسلیم در برابر افغانان گردید .در روز 23
 -جعفریان .رس�ول :علل برافتادن صفویان ،دیدگاه های سیاسی قطب الدین نیریزی،
تهران ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ اول  ،1372صفحه .287
 -انقراض سلس�له صفویه ،صفحه  .158به نقل از تاریخ افاغنه اثر فرییر صفحههای
 43و .44
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اکتبر سال  1722میالدی 13/محرم  1135قمری ،شاه سلطان حسین
بدون هیچگونه جالل ،جبروت و ش��کوه از قصر سلطنتی خود بیرون
میآید و همچو فردی بینوا و پریشانحال از اصفهان خارج میگردد.
او به اردوگاه محمود میرود و به محمود افغان تسلیم میشود .شاه
سلطان حسین در مالقات با محمود میگوید:
«فرزن�دم چ�ون اراده قادر متع�ال بر این قرار گرفت�ه که من بیش
از ای�ن س�لطنت نکنم و به موجب مش�ییتش وقت آن ش�ده تو از
اورنگ سلطنت ایران باال روی ،من از صمیم قلب سلطنتم را به تو

وامیگذارم و از خداوند توفیق تو را میخواهم».

شاه سلطان حسین خود شخصًا تاج شاهی را از سر بر میدارد و
بر سر محمود میگذارد.
محمود روز بعد وارد اصفهان میشود و دستور می دهد که آذوقه
و غذا به اصفهان وارد ش��ود و اجساد مردگان در شهر جمع آوری و
دفن گردد .ش��اه سلطان حسین عمال در قصر خود زندانی و حتتنظر
قرار میگیرد و از حرمس��رای عظیم او که بالغ بر  500زن در آن وجود
داشت فقط  4زن را در اختیار او قرار میدهند و سایر زنان او را بین
امرای افغان تقسیم میکنند.
زد و خوردهای بس��یاری بین س��پاهیان افغان و لشگر طهماسب
میرزا فرزند شاه سلطانحسین وس��ردار لشکرش نادرقلی (نادرشاه
بعدی) صورت میگیرد .در ش��هرهای مختلف ایران مقاومتهایی از
طرف مردم عادی به صورت مستقل صورت میگیرد .سپاهیان افغان
به قزوین میآیند و قزوینیها از آنها اس��تقبال میکنند و افغانها به
ش��هر میآیند .اما پس از چندی از مردم ش��هر میخواهند که زنان و
دختران خود را ب��رای آنان بیاورند ،مردم بر ضد آن ها قیام میکنند
وافغانها را شکس��ت میدهند واز قزوی��ن بیرون میکنند .محمود به
انتقام شکستی که در قزوین خورده بود ،متام اعیان و بزرگان اصفهان
را در روز  24ژانوی��ه  1724میالدی/ربیعاالخ��ر  1136قمری ،به قتل
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .198
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میرساند.
در تاری��خ هفت یا هش��ت فوریه  1725می�لادی 24/جمادیاالول
 1137قمری ،محمود دستور داد که کلیه شاهزادگان محبوس صفوی
را به یکی از حیاطهای قصر بردند و دستهای آنان را بستند و سپس

متامی آنان را به قتل رساندند.
از دربار پرعظمت ش��اه سلطان حسین ،فقط شاه هنوز زنده مانده
بود .ش��اه سلطانحسین عملًا در حبس به سر میبرد .محمود افغان
در تاریخ 1137قمری 1725/میالدی ،به دس��ت اش��رف افغان به قتل
میرسد و اش��رف به جای او مینشیند .اشرف که احساس میکرد
زنده نگاه داشنت شاه سلطان حسین برای او ممکن است مشکلی ایجاد
کند دستور قتل اورا صادر میکند.
سراجنام در س��ال  1139قمری1726/میالدی شاه سلطانحسین
این پادش��اه نگونبخت ،به قتل میرسد و نعش او را به داراملومنین
قم میفرس��تند و در آنجا دفن میکنند.با مرگ شاه سلطان حسین
این شیعه متعصب و خرافی ،که در متام دوران  30ساله سلطنت خود
حتت تاثیر روحانیون متعصب پیرو مکتب جبلعامل قرار داشت ،عمال
دوران سلسله صفوی به پایان میرسد.


تفصیل آمدن نادر به کاشان
در س��ال  1143قمری1730/میالدی ،اشرف افغان بر اثر شکستی
که در جنگهای مسنان از طهماسب قلیخان (نادرشاه بعدی) خورده
بود ،شهر کاشان را درحال عقبنشینی به اصفهان ختلیه منود .نادر
که در تعقیب او بود ،با س��پاه چهل هزار نفری خود به کاشان نزدیک
شد .اهالی آن شهر در حال جشن و شادی به رهبری میرزا ابوالقاسم
شیخاالسالم که دانشمندی زیرک و سخنور بود به پیشواز او رفتند.
نادر که با پیش��وایان روحانی شیعه میانه خوشی نداشت ،چنان
ش��یفته اخالق و گفتار و عقاید شیخاالس�لام گردید که کاشان را از
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .227
 -انقراض سلسله صفویه ،صفحه .239
 -تاریخ حزین ،صفحه 63

سلطنت شاه سلطان حسین
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حتمیالت جنگی و اردوکش��ی و حتی پرداخت مالیات هم معاف منود و
اهالی از هر گونه جتاوز و دس��تاندازی سپاهیان که در اردوگاههای
خارج ش��هر قرار گرفته بودند محفوظ ماندند .ام��ا کوی یهودیان به
گفت��ه بابایی فرهاد مورد جتاوز قرار گرفت و مأمورین نادر به خانهها
ریخته ،جزی��ه گزافی مطالبه منودند و چون پ��ول رایج هم که به نام
اش��رف افغان سکه خورده بود پس از شکست اخیر او ،ارزش خود را
از دست داده و با آن داد و ستد منیشد ،ناچار یهودیان معادل پانصد
تومان از بازرگانان هندی [ملتاییان] مقیم کاش��ان وام گرفتند و برای
نادر که در خانه شیخاالسالم بود بردند .آنها اظهار منودند که ما از
دل و جان مسلمان شدهایم .نادر که از این بیان خوشحال شده بود،
ب��ه آنها مبارکباد گفت و پانصد توم��ان جزیه را رد کرد و نپذیرفت
بلکه به رؤسا و کدخدایشان خلعت هم بخشید.
پ��س از آن ،هنگام��ی که ن��ادر در تعقیب افاغنه ب��ه فارس رفت،
شیخاالسالم نیز بر حسب دعوت او و شاه طهماسب دوم عازم اصفهان
و شیراز ش��د .چون به اردوگاه رس��ید نادر او را گرامی داشت و در
آغوش خود گرفت و بوسید .آنگاه شیخاالسالم وضع متزلزل یهودیان
کاشان را تشریح کرد و حکم آزاد گذاردن آنها را دراختیار مذهب خود
از نادر گرفت و تس��لیم منایندگانشان که همراه او رفته بودند ،منود.
بر اثر این اقدام س��یزده کنیس��ه یهودیان ،پس از هفت ماه که بسته
بود ،دوباره گشوده شد و آنها مشغول اجرای مراسم مذهبی خویش
گردیدند .بابایی فرهاد از اقدام آزادیخواهانه شیخاالس�لام کاشان
و همچنین مال محمدمحس��ن فیض سپاسگزاری بسیار کرده و دعا و

ثنای جامعه یهود را درباره آنها چندین بار تکرار کرده است.

  -تاریخ اجتماعی کاشان ،صفحات  148و .149

فصل چهارم
بررسی چند مورد اجتماعی در اواخر عصر صفوی
ممنوعیت تدریس علوم عقلی و فلسفه
شاردن سیاح فرانسوی که در اواخر عصر صفوی در ایران اقامت
داش��ته است ،در س��فرنامه خود در بخش اصفهان ،از شمار بسیار

زیاد مدارس بزرگ تدریس علوم دینی (حدود چهل و هش��ت مدرسه)
در نقاط مختلف شهر اصفهان نام میبرد ،که در آنها دروس مذهبی
تدریس میشده است .ولی او حتی از یک مدرسه که در آن علوم عقلی
(علم پزش��کی ،ریاضیات و جنوم) تدریس میشده است ،نام منیبرد.
او حتی به وجود یک بیمارس��تان در آن ش��هر هم اشاره منیکند .در
حالی که کتابهای پزش��کی ابوعلی س��ینا و فاراب��ی در آن زمان در
دانش��گاههای اروپا تدریس میش��د ،تدریس فلس��فه این بزرگان در
مدارس علوم دینی ایران ممنوع شده بود.
پیترو دالواله در بین س��الهای  1617ت��ا  1619میالدی در زمان
شاه عباس اول از ایران بازدید کرده است ،او در نامهای که به دوست
خود مینویسد ،به این نکته اشاره میکند که:
 -سیاحت نامه شاردن ،جلد هشتم صفحه .121

- Pietro Della Valle
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«به من نوشته بودید کتاب قانون ابنسینا و کتب دیگری را تهیه
کنم ،ولی با وجود همه کوش�شهایم تا کنون موفقیتی در این راه
نصیب من نش�ده زیرا کتابهای علمی در این نواحی بس�یار کم
اس�ت و استفادهای از آن منیکنند ،و همین تعداد کم نیز در دست
اش�خاص عالقمندی اس�ت که با مت�ام وجود خ�ود از آن نگهداری
میکنند و منیگذارند به دست کسی بیافتد .کتابهایی که میشود
اینجا پیدا کرد [کتاب های مجاز] یا قصص و حکایات و اشعار و یا

قوانین و تعالیم مذهبی است».

کتاب قانون ابنسینا در قرن دوازدهم میالدی (ششم هجری) توسط
جرالد کرمونا به التین ترجمه ش��د .این کتاب چنان با اسقبال مواجه
شد که در سی سال آخر قرن پانزدهم میالدی شانزده بار جتدید چاپ
شد .پانزده بار به التین و یک بار به عبری و طی قرن شانزدهم میالدی

(دهم هجری) هم بیش از بیست بار جتدید چاپ شده است.
در حالی که اروپائیان سعی میکردند که به کتابهای علمی ابوعلی
س��ینا و سایر دانشمندان ایرانی دس��ت یابند ،تدریس فلسفه و کتاب
شفای ابوعلی سینا در مدارس مذهبی ایران ممنوع میگردد.
مریمبیگم ،دختر شاهصفی ،که در سال  1115قمری 1703/میالدی،
در زمان شاه سلطانحس��ین مدرسهای در محله خواجو در اصفهان
س��اخته است .در وقفنامه این مدرس��ه ،شرطهایی برای تدریس و
فراگیری آورده شده اس��ت ،از جمله این شرطها این است که در این
مدرسه فقط باید علوم دینی تدریس شود و تدریس علوم عقلی و فلسفه
ممنوع شده است .در وقفنامه آمده است که:
« ...از جمله آن ش�روط این اس�ت که باید س�کنه مدرس�ه مذکور
مشغول حتصیل علوم دینیه که فقه و حدیث و تفسیر و مقدمات آن
هاس�ت ...باشند ...و باید که کتابهای علوم وهمیه یعنی علوم
مش�کوک و شبهات که به علوم "عقلیه و حکمت" مشهور و معروف
است مثل "شفا" و "اشارات" و "حکمت العین" و شرح هدایت و امثال

ذالک به شبهه دخول در مقدمات علوم دینی خنوانند».

 -دالوال�ه .پیترو ،س�فرنامه پیترو دال واله ،ترجمه دکتر ش��عاع الدین ش��فا ،تهران،
انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ دوم  1370صفحه .98
 -ایران عصر صفوی ،صفحه .219
 -سپنتا .عبداحلسین ،تاریخچه اوقاف اصفهان ،اصفهان ،انتشارات اداره کل اوقاف
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تبلیغات و آثار ضد مسیحی وضد یهودی در عصر صفوی
در عصر صفوی با حضور کشیشان مسیحی در ایران ،جدالهای
ردیه نویس��ی بین کشیش��ان و فقیهان صفوی درگرفت .کشیش��ان
مسیحی در خارج از ایران کتابهایی در مورد رد مذهب اسالم منتشر
میکردند و فقیهان صفوی هم کتابهایی بر ضد دین یهود و مس��یح
مینوش��تند .آنها سعی میکردند ثابت کنند که ادیان مسیح و یهود
منسوخ شده اس��ت و در کتابهای اجنیل و تورات ،حتریفاتی صورت
گرفته است.
با این که یهودیان در آن عصر ،هیچگونه نقشی در امور سیاسی،
اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی ایران نداش��تند ب��ا این همه مورد حمله
تبلیغاتی علمای صفوی قرار میگرفتند.
ترجمه تورات
در زمان س��لطنت شاهعباس اول ،اقدام به ترجمه تورات و مزامیر
شد:
«فیش�ل ( )Walter Joseph Fischelمینویسد که کار ترجمه از
س�ال  1616میالدی 1024/قمری در اصفهان آغاز شد ،در کار ترجمه
مزامیر یک یهودی اصفهانی دستیار کشیش کرملی بود .این کشیش
( )G.Vechiettiدر م�ارس  1615میلادی در نام�های نوش�ت :من
مشغول تألیف کتابهایی به زبان فارسی هستم و این کار پرزحمتی
است و در آن سه مالی ایران و یک ربای یهودی متولد اصفهان با من
کار میکنند .این آخری ،منت ها را از عبری ترجمه میکند و من پس
از مقابله با منت التین ترجمهها را اصالح میکنم ...دو نفر ایرانی،
ترجمهها را به خط فارس�ی مینویسند ،فیشل با اشاره به اینکه
ای�ن تنه�ا ترجمهای بوده که در عهد س�لطنت ش�اهعباس صورت
گرفته ،میگوید که ترجمه مزامیر در قزوین به شاه داده شد و اکنون

نسخه آن در اکسفورد موجود است».

استان اصفهان ،1346 ،صفحه .299
  -مقاالت تاریخی ،رسول جعفریان :مقاله ادبیات ضد مسیحی در دوره صفویه ،دفتر
اول ،صفحهه��ای  216و  217به نقل از :ترجمههای تورات واجنیل ،مجله راهنمای کتاب
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ردیهنویسی در عصر صفوی
آثار نوشتاری به جای مانده از عصر صفوی ،نشانگر این است که
فقیهان زیر ردیههایی بر ضد مسیحیت و یهودیت نوشتهاند:
 -1میر س��یداحمد علوی عاملی از فقهای عصر صفوی اس��ت که
حدود س��الهای  1054تا  1060هجری قمری ،درزمان شاهعباس دوم
وفات یافته اس��ت .او س��ه کتاب در رد مس��یحیت ویک کتاب در رد

یهودیت نوشته است.
 لوامع ربانی در رد شبهات نصرانی در رد مسیحیتدر رد مسیحیت
				
 مصقل صفا
در رد مسیحیت
 ملعات ملکوتیه			 -2ظهیرالدین تفرشی از دیگر عاملان صفوی است .او قبل از سال
1114هجری قمری در زمان س��لطنت ش��اه سلطانحسین وفات یافته
است .او کتابی در رد مسیحیت نوشته است:
در رد مسیحیت
				
 نصرةاحلقاز دیگر آثار ضد مس��یحی و ضد یهودی دوره صفوی میتوان به
رسالههای زیر اشاره کرد:
 -3محمد خلیلبنمحمد اش��رف قاینی ( متوفی  1136قمری1724/

میالدی) رسالهای با عنوان رد نصارا در رد مسیحیت نوشته است.
 -4صاحل بنحسین ،رسالهای با عنوان بیان الواضح املشهود من

فضایح النصاری و الیهود نوشته است.
 -5کتابی با عنوان رد یهود از سده  11هجری قمری وجود دارد.
 -6علی قلی جدیداالس�لام ،یکی دیگر از کسانی است که در دوره
سال سوم ،صفحههای  22و.23
 -برای مطالعه شرح حال سیداحمدعلوی عاملی به دفاتر میراث اسالمی دفتر سوم مقاله
ملعات ملکوتیه صفحه های  724تا  727مراجعه کنید.
  -مقاالت تاریخی ،رسول جعفریان :مقاله ادبیات ضد مسیحی در دوره صفویه ،دفتر
اول صفحه  .222منت کامل رس��اله «ملعات ملکوتی�ه» را میتوان در دوره دفاتر میراث
اسالمی دفتر سوم صفحههای  724تا  727مطالعه کرد.
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .311
 -دین و سیاست در دوره صفوی ،صفحه .312
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شاه سلطان حسین صفوی ،در مورد رد مسیحیت و یهودیت کتابهایی
نوشته است:
در رد مسیحیت
 هدایةالضالین و تقویتةاملؤمنین
در رد مسیحیت
				
 فواید ازدواج سیف املؤمنین فی قتال املشرکین در رد یهودیتوی در کتاب سیف املؤمنین فی قتال املشرکین ،اقدام به ترجمه و
تفسیر سفر پیدایش «کتاب برشیت» تورات کرده است .او این کتاب را
به اش��ارت فاضل هندی ،دیگر فقیه بزرگ شیعه صفوی نگاشته و به
شاه سلطان حسینصفوی ،هدیه کرده است .او کتابهایی را هم در
رد عقاید صوفیان نوشته است:
ردیه نویسی بر ضد ادیان مسیحی و یهودی در متام دوره صفوی

اجنام میگرفته ودر دوران قاجاریه هم ادامه داشته است.
با توجه به دشمنی که علمای صفوی در عصر صفویه باصوفیان
داشتند رسالههای بسیاری هم در رد صوفیان نوشته شده است .به
برخی از این کتابها و رساالت اشاره میشود.
 – 1مالمحمد طاهرقمی		
		
 – 2علیقلی جدیداالسالم
 – 3شیخاالسالم محمدطاهر قمی
 – 4سیدمحمدبنمحمد میر لوحی

رساله رد صوفیه

رسالهدرردجماعتصوفیان

مونساالبراردرردصوفیان(شعر)

سلوة الشیعة و قوت الشریعة


 -رس�اله فواید ازدواج به کوشش محمدرضا زايری دردفاتر میراث اسالمی ،دفتر اول،
صفحه های  290تا  310به چاپ رسیده است.
 -مقاالت تاریخی ،رس�ول جعفریان :مقاله ادبیات ضد مسیحی در دوره صفویه ،دفتر
اول صفحه .238
 -برای مشاهده فهرست کامل آثار ضد یهودی و ضد مسیحی در عصر صفوی میتوان
به کتاب دین و سیاس��ت در دوره صفوی از رس��ول جعفریان مراجعه کرد .صفحههای
 299تا .334
 -این رس��اله در دفتر چهارم دفاتر میراث اس�لامی صفحه ه��ای  131تا  150به چاپ
رسیده است.
 -این رساله در دفتر هشتم دفاتر میراث اسالمی صفحه های  11تا  54به چاپ رسیده
است.
 -این رس��اله در دفتر هفتم دفاتر میراث اس�لامی صفحه ه��ای  423تا  427به چاپ
رسیده است.
 -این رساله در دفتر دوم دفاتر میراث اسالمی صفحه های  339تا  359به چاپ رسیده است.
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علیقلی جدیداالسالم ،یا پدر آنتونیو سابق
پدر آنتونیو ،از کشیش��ان پرتقالی بود که در اواخر عصر صفوی،
در زمان ش��اه سلطانحسین به صورت یک کشیش مسیحی به ایران
اعزام شد .او پس از اقامت چندی در ایران ،تغییر مذهب داد و اسالم
ش��یعی صفوی را پذیرفت ،او با توجه به آگاهیهایی که در مورد دین
مسیحیت و یهودیت داشت ،سعی به نوشنت رسالههایی در رد اصول
این ادیان کرد .او کوش��ش کرد تا حقانیت دین اسالم و مذهب شیعه

اثنیعشری را در نوشتههای خود ثابت کند.
گرچه او به عنوان یکی از اندیشمندان شیعی عصر صفوی شناخته
ش��ده اس��ت ،باید توجه داش��ت که تغییر دین پدر آنتونیو در نتیجه
ارتباطات و رهنمودهای علمای صفوی هم عصر وی بوده اس��ت ،او
ارتباط نزدیکی با فاضل هندی عالم بزرگ دین در اواخر دوران ش��اه
سلطان حسین داشته است.
عبداله��ادی حائری در کتاب «خنس�تین رویارویی های اندیش�ه
گ�ران ای�ران با دو رویه مت�دن بورژوازی غ�رب» از وی به عنوان یکی
از س��تیزهگران با استعمار غرب در آخرین روزهای عصر صفوی نام

میبرد.
نوع اندیشههای علیقلی جدیداالس�لام آینه متام منای حنوه تفکر
علمای صفوی در اواخر عصر صفویه و مقارن با حمله محمود افغان
به اصفهان اس��ت .ب��رای اینکه به حنوه تفک��ر و دیدگاههای علمای
صفوی و به قول عبدالهادی حائری این «ستیزهگر با استعمار غرب»
آشنا ش��وید ،پارهای از نوش��تههای ضد یهودی او ،با بهرهگیری از
مقاالت پژوهشی رسول جعفریان در اینجا آورده میشود.
علیقلی جدیداالس�لام پس از دگردیسی مذهبی که اجنام میدهد،
عقاید ضد یهودی و مسیحی خود را این گونه بیان میکند:
 -مقاالت تاریخی ،رس�ول جعفریان :مقاله ادبیات ضد مسیحی در دوره صفویه ،دفتر
اول صفحه .234
 -حائری .عبدالهادی :خنس�تین رویارویی های اندیش�ه گران ای�ران با دو رویه متدن
بورژوازی غرب ،تهران ،امیرکبیر  ،1367صفحههای  489تا .491
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«برهر ش�یعه الزم اس�ت که آن رش�ته محبتی که از برای محبت
دو س�ه غاز پول دنیا مابین او و یهود و نصارا هس�ت قطع کرده
هر عداوتی که مقدورش ش�ود در باره ایشان هرچند که خویش او
هم باش�د به ظهور برساند و اگر چنین نکند دشمن خدا و انبیاء و
مس�توجب لعن خواهد بود ...،دشمنی این دو طایفه با مسلمانان
نه به مرتبهای اس�ت که شرح توان داد .اما عداوت نصارا معلوم،
و اما عداوت یهود به مرتبهای است که در میان خود روز عید در هر
س�ال قرار دادهاند و در آن روز البته نان به خون مس�لمانان خمیر
ش�ده باید که بخورند و این عمل را از واجبات دین خود میدانند.
در آن روز س�عی میکنند و جستجو میمنایند تا آن که فرصت به
دستشان بیافتد .در شب یا روز به هر حنو باشد ،مسلمانی خواه
خ�رد باش�د و خواه بزرگ پیدا ک�رده ذبح میمناین�د و خون او را
داخل خمیر میکنند و به آن نان میپزند و میخورند .و اگر کس�ی
به دستشان نیافتد که او را بکشند ،علمای ایشان فتوا دادهاند که
در این وقت بگردند هر جای که یک از مس�لمان فصد [خون گیری]
ک�رده باش�د ،خون او را برداش�ته داخل نان بکنن�د .پس هر کس
از مس�لمانان که بر اسلام افتخار میکنند و میخواهد که شیعه
علیابنابیطالب هم باش�ند ،بعد از آنکه به توسط این کتاب به
عداوت قلبی به هر نوع که مقدورشان شود با ایشان بورزند .زیرا
که اگر چنین نکنند نه تنها دوس�ت خدا و انبیاء خنواهند بود بلکه

از یهود و نصارا شمرده میشوند».

علیقلی جدیداالس�لام و س��ایر علمای صفوی تنها دش��منی با
یهودیان و مسیحیان نداشتند ،بلکه آنها با هرگونه دگراندیشی چه از
نظر مذهبی یا سیاس��ی و فلسفی مخالف و دشمن بودند .چنانکه هم
این علیقلی جدید االسالم ،مسلمانان سنی مذهب را «آفت مزرعههای
دین اسالم» میداند و مینویسد:
« ...م�ن ک�ه ت�ازه داخل این دین ش�دهام و به س�بب لعنی که به
مذهب یهود و نصارا میکنم ایش�ان را دشمن خود کردهام آیا این
جماع�ت از برای عداوت کم بودند که باید س�نیان را که در عدد از
ملخ بیشتر و آفت مزرعههای دین اسالم میباشند نیز دشمن خود

 -مقاالت تاریخی ،رس�ول جعفریان :مقاله علی قلی جدید االس�لام و نقد تورات ،دفتر
دوم ،صفحه های  74و .75
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بکنم؟ اما چه کنم که بر من الزم ش�ده است که آنچه بر من ظاهر
ش�ود پنهان نس�ازم ،زیرا که میبینم که اهلل تعالی بنا بر لطف و
کرم خود فقیر را از آن ظلمت آباد کفر بیرون آورده به نور دین مبین
هدایت فرموده است ،پس میترسم که فردای قیامت از من بپرسد
که هر گاه من تو را بنا بر لطف و مرحمت خود هدایت منودم چرا تو

با آنان که میدانستی که گمراهند ،راه حق را ننمودی؟»

او با مطالعه کتاب گلش�ن راز نوش�ته ش�یخ محمود شبستری به
رد عقاید صوفیان هم میپردازد .علیقلی جدید االس�لام تنها کس��ی
نبود که با هر گونه دگراندیش��ی مخالفت میکرد .همچنان که پیشتر
اشاره شد ،شیخ علینقی کمرهای نیز مسلمانان سنی مذهب را جنس
میشمرد و محمدتقی مجلسی هم شکر خدای را بجا میآورد و معتقد
بود نعمت عظمی اس��ت که در متام اصفهان یک مسلمان سنی یافت

منیشود.
در هنگامی که کشورهای اروپایی عصر تفتیش عقاید قرون وسطا
را پش��ت سر گذارده وعصر رنسانس را آغاز کرده بودند ،افکار قرون
وس��طایی کلیسای تفتیش عقاید اروپا ،توسط این نوع کشیشان وارد
ایران میشد و از سوی علمای صفوی پیرو مکتب جبلعامل هم مورد
پذیرش واقع میشد.
دکتر علی شریعتی درکتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به بسیاری
از م��وارد نفوذ این گونه عقای��د و افکار جبلعاملی و مراس��م قرون

وسطایی اروپا ،به عقاید و افکار علمای صفوی اشاره کرده است.
تفاوت های موقعیت اجتماعی مسیحیان با یهودیان و زرتشتیان
در عصر صفوی
موقعیت اجتماعی و اقتصادی مسیحیان در عصر صفوی با یهودیان
 -رسول جعفریان ،مقاله علیقلی جدید االسالم و نقد تورات ،دفتر دوم ،صفحه .75
 -مقاالت تاریخی ،مقاله گزارش اندیشههای سیاسی یک عالم شیعی صاحب منصب
در دولت صفوی ،صفحه .294
 -شریعتی .دکترعلی :تشیع علوی و تشیع صفوی ،بدون ذکر محل چاپ  -نام ناشر
و سال انتشار ،صفحه های  205تا .208
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و زرتشتیان تفاوت اساسی داشت .مسیحیان در مقام مقایسه دارای
شرایط بسیار بهتری از یهودیان و زرتشتیان بودند و دالیل اقتصادی
و سیاسی در این امر نقش اساسی داشتند.
نقش اقتصادی ارمنیان در عصر صفوی
جت��ارت خارجی ای��ران در عصر صفوی عمل��ًا در اختیار تاجران
ارمنی بود .تولید و جتارت ابریش��م در ایران در اختیار پادش��اه وقت
قرار داش��ت و تاجران ارمنی نقش واسطه را در جتارت ابریشم بازی
میکردند .آنها ابریشم را از پادشاه میخریدند و آنرا از بندر گمبرون
[بندرعباس] از جنوب و یا از طریق ش��مال ،از راه روسیه و مسکو به

اروپا صادر میکردند.
«پیترو دوال والیه» در نامهای که در تاریخ  21اکتبر  1619میفرستد،
اشاره میکند که در مناقصهای که برای فروش ابریشمهای سلطنتی
شاهعباس صورت گرفت ،بازرگانان ارمنی -ایرانی بودند که باالترین

قیمت را پیش��نهاد دادند و متام ابریشمها را یک جا خریداری کردند.
در مقابل صادرات ابریشم ،آنها کاالهای اروپایی خصوصًا ماهوت
را وارد میکردند .شاردن در سفرنامه خود یادآور میشود که ماهوت
وارداتی از انگلس��تان توس��ط بازرگانان ارمنی به فروش میرفت و

ارمنیها تنها فروشندگان این کاال بودند.
از آغاز سال  1626تا سال  1723ارمنیان جلفا جتارت ابریشم خام،
گوهره��ای گرانبها ،مروارید و پارچههای دس��تبافت را بین ایران،

هندوستان و روسیه ،در دست داشتند.
رابطه ش��اهان صفوی با تاجران ارمنی بس��یار خوب بود و حتی
پادش��اهان به خانههای آنان رفت و آمد میکردند .تاورنیه به رفت و
 -سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،صفحه .122
 -سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،صفحه های .123 ،117 ،115
 -سفرنامه پیترو دالواله ،جلد دوم صفحه .931
 -سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،صفحه .115
 -سیاحتنامه شاردن ،جلد هفتم صفحه .140
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .127
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آمد شاهصفی به خانه بازرگان ارمنی لتسنون اشاره میکند.
گذش��ته از دالیل سیاسی ،ویژگی مثبت و درس��تکاری آنها در
امر جتارت ،از دالیل پیشرفت تاجران ارمنی بود .علت پیشرفت آنها،
خیان��ت نورزیدن ،وفای به عهد ،زیرکی ،کاردانی ،کوش��ش و جدیت
خس��تگیناپذیر ،مهارت در حسابداری بود .آنها حساب و کتاب داد
و ستد را به درستی نگه میداشتند و با ذکر نام فروشندگان در مکان
و زمان مش��خص و هرچه الزم به یادداش��ت بود در کمال روش��نی
مینوش��تند و سودی را که بر اس��اس آن قرارداد به هر یک میرسید

منصفانه تقسیم و سهم جتار را بدون کوچکترین تقلبی رد میکردند.
تاورنیه از بازرگانی به نام خواجهنظر نام میبرد که در عصر شاه
عباس اول و ش��اهصفی زندگی میکرده اس��ت«.او شروع به ساخت

کاروانسرایی کرد ،که بیش از صد هزار اکو خرج آن شد».
خواجهنظر و برادرش خواجهصفر سرپرس��تی ارمنیان را در جلفا
عهدهدار بودند و ش��اهعباس مرت��ب به خانههای آنه��ا رفت و آمد
میکرد .در کتاب تاریخ جلفای اصفهان نام بس��یاری از خاندانهای
ارمنی که به کار جتارت اشتغال داشتند ،آورده شده است.
با توجه به نیازی که ش��اهان صفوی از حلاظ اقتصادی و جتارت
خارجی خود ،به بازرگانان ارمنی داش��تند ،سعی میکردند که از هر
حلاظ برای راحتی و آسایش و امنیت اقتصادی آنها کوشش کنند و با
این که بارها علمای صفوی توطئههایی بر علیه ارمنیان و مس��یحیان
اجنام دادند ش��اهان صف��وی در مقابل آنها ایس��تادگی کردند و از
ارمنیان پش��تیبانی منودند .شاردن در این مورد درسیاحتنامه خود
مینویسد:


«از مرگ ش�اهعباس [دوم] عیس�ویان در میان رعایا بیش از همه
متأثر بودند .چه همیش�ه با آنها به رأفت عمل میکرد ،و نوازش
فوقالعاده میمنود .و مفتنین از علما و غیره هرقدر در نزد پادشاه

 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .402
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .115
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .62
  -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه های  57و .65
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به ضدیت آنها میکوشیدند سعی خود را باطل دیده ،بلکه اغلب

مورد غضب شاهانه میگشتند».
«پیش مناز پادشاه نیز با عیسویان عناد میورزید ،و اذهان را بر

ضد آن ها برمیانگیخت و همین مسئله سبب تبعید او شد».

حمایت کشورهای اروپایی از مسیحیان ایران
عامل دیگری که در تثبیت موقعیت مس��یحیان و ارمنیان در ایران
تأثی��ر زیادی داش��ت ،حضور میس��یونها و منایندگان کش��ورهای
اروپایی در ایران بود .در عصر صفوی عمال حلقه احتادی بین شاهان
صفوی و دولتهای اروپایی وجود داشت .کشورهای اروپایی و ایران
در معرض خطر حمله ترکان عثمانی قرار داش��تند و بارها جنگها و
مخاصمههای زیادی بین ایران و کش��ورهای اروپایی از یک س��و و
کش��ور عثمانی از سوی دیگر ،صورت گرفت .درآن دوره فرستادگان
بسیاری از کشورهای اروپایی به ایران میآمدند .بسیاری از کشیشان
مسیحی و ارمنیهای ایرانی ،نقش مترجم را بین منایندگان کشورهای
اروپایی و دربار ایران ایفا میکردند .هرگاه مسیحیان و یا ارمنیان در
ایران به مشکالتی برخورد میکردند ،منایندگان کشورهای اروپایی از
نفوذ خود در دربار صفوی استفاده میکردند و مشکالت آنها را حل
میکردند .برای منونه به حادثهای که در زمان شاهسلیمان روی داده
است اشاره میشود:
زمانی شاهس��لیمان به این بهانه که زنان حرمسرایش میخواهند
لباسهای فرنگی را از نزدیک مش��اهده کنند ،هش��ت دختر ارمنی را
به حرمس��رای خود دعوت میکند .پس از آمدن آنها به حرمس��را از
خروج آنها و بازگش��ت به خانههایشان جلوگیری میکند .او سعی
میکن��د که دخت��ران را برای خود نگاه دارد .در این هنگام ،س��فرای
خارجی مقیم اصفهان وارد عمل میشوند و به این اقدام شاهسلیمان
س��خت اعتراض میکنند .آنها با کوشش بسیار دختران ارمنی را از
 -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم صفحه .117
 -سیاحت نامه شاردن ،جلد نهم صفحه .118
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حرمس��رای شاه س��لیمان جنات میدهند .کمپفر در سفرنامه خود از
اقدامات «فابریتیوس» س��فیر سوئد در اصفهان که در آزادی دختران

ارمنی نقش اساسی داشت ،یاد میکند.
بنابر آن چه که اشاره شد ،شاهان و حکومتهای صفوی به دالیل
اقتصادی و سیاس��ی نیاز به همکاری و کمک ارمنیان و مس��یحیان
ایرانی داشتند .به همین جهت با این که بارها توطئههایی بر ضد آنها
صورت گرفت ،حکومتها از مسیحیان و ارمنیان پشتیبانی کردند.
نقش اقتصادی یهودیان و زرتشتیان
یهودیان و زرتش��تیان به عل��ت محدودیتهای مذهبی و اجتماعی
ک��ه در مورد آنها اجنام میگرفت اجازه هیچگونه فعالیت چش��مگیر
اقتصادی و اجتماعی را نداش��تند و بیش��تر رواب��ط اقتصادی آنها
در داخل جامعه بس��ته خودش��ان صورت میگرفت ،کارهایی مانند
قصابی ،پارچه فروشی ،فروش سبزی و میوه ،پزشکی و ...که آنها
اجنام میدادند .در منابعی اشاره شده است که گروهی از یهودیان به
کار خرید و فروش جواهر هم اقدام میکردند.
تاورنیه در س��فرنامه خود اشاره میکند که قریب ششصد خانوار
یهودی در آن زمان در شیراز زندگی میکردند ،که جتارت عمده آنها
تولید و فروش ش��راب بود .او اش��اره میکند که س��اکنان شهر الر
در نزدیکی ش��یراز در آن زمان بیش��تر یهودی بودند و به کار ابریشم

اشتغال داشتند و خاصه شال کمر خوب میبافتند.
آراکل تبریزی مورخ ارمنی اش��اره کرده است که یهودیان فرحآباد
در ش��مال ایران در زمان ش��اهعباس دوم ،دارای مغازههای پارچه
فروشی و فروش لوازم نقره بودند.
زرتشتیان هم بیشتر به کار کشاورزی ،دامداری و بافندگی اشتغال
داشتند .تاورنیه اش��اره میکند که زرتشتیان کرمان شالهای کمر
 -سفرنامه کمپفر ،صفحه .62
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .659
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .675
 -سروشیان .جمشید ،سواد آموزی و دبیری در دین زرتشت :ارواین – کالیفرنیا،1988 ،
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پشمی میبافتند ،آنها نوعی پارچه پشمی تولید میکردند که بسیار

لطیف بود و بیشتر شبیه به پارچههای ابریشمی بود.
یهودیان و زرتشتیان با توجه به شرایط بد اقتصادیشان دارای
نقدینهه��ای مالی و ذخیرههای پولی نبودن��د .چنانکه هنگامی که در
س��ال  1135قمری 1722/میالدی ،محمود افغان وارد اصفهان شد و
سپس دیگر ش��هرهای دیگر ایران را فتح کرد ،جریمههای هنگفتی از
گروهه��ای مختلف قومی و یا خارجیان مقیم ایران گرفت ،که صورت
آن طبق جدول زیر است:
 -1از ارمنی��ان هفتاد هزار تومان درخواس��ت ک��رد که هفده هزار
تومان نقد گرفت و باقی را سند گرفت.
 -2هندیان – بانیان (ملتائیان) بیس��ت و پن��ج هزار تومان جریمه
ش��دند ،که بیست هزار تومان آن را پرداختند و پنج هزار تومان آن را
نتوانستند پرداخت کنند.

 -3جمع جریمه هلندیان شصت و یک هزار توما ن بود.

 -4انگلیسیها حدود دوازده هزار و پانصد تومان پرداختند.
 -5فرانسویها فقط شصت تومان جریمه پرداختند.
 -6حکیمباشی شاه سابق بیست هزار تومان جریمه شد.
در جدول جریمههای دریافت شده هیچ نامی از یهودیان و زرتشتیان
آورده نشده است .زرتشتیان به علت آزادیهایی که محمود افغان به
آنه��ا داد تا حدودی از او پش��تیبانی کردند ولی با اینکه محمود نظر
مساعدی نسبت به یهودیان نداشت در منابع نیامده است که جریمهای
از آنها گرفته باشد دلیل این امر این نیست که محمود از جریمه کردن
یهودیان صرف نظر کرده بود ،بلکه به این علت بود که آنها اندوخته
و دارایی قابل مالحظهای نداشتند که محمود از آنها بگیرد.
صفحه .185
 -سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،صفحه  ،127به نقل از سفرنامه تاورنیه.
 -گیالننتز .پطرس دی س�رکیس :س�قوط اصفهان گزارش های گیالننتز درباره حمله
افغانان وس�قوط اصفهان ،مترجم محمد مهریار ،اصفهان ،انتش��ارات گلها ،چاپ دوم
 ، 1371صفحه های  93تا .99
 -س�قوط اصفهان گزارشهای گیالننتز درباره حمله افغانان وس�قوط اصفهان ،پای
نوشته صفحه .98

142

درد اهل ذمه

در همان زمان در کش��ور عثمانی ،جتارت خارجی کشور در دست
یهودیان بود .یهودیان همان نقش��ی را که ارمنی��ان در مورد جتارت
خارجی در ایران بازی میکردند ،در کشور عثمانی ایفا میکردند.
حمایت کشورهای خارجی از یهودیان و زرتشتیان
کش��ورهای اروپایی چون هیچگونه عالقه و همبس��تگی مذهبی،
سیاس��ی و اجتماعی با یهودیان و زرتشتیان نداشتند ،بنابراین هیچ
گونه پشتیبانی و حمایتی در عصر صفوی از آنها به عمل نیاوردند.
خنستین نشانههایی که یک کشور خارجی ،یا اتباع کشوری دیگر،
از زرتش��تیان ایرانی پش��تیبانی به عمل آوردند را میتوان در عصر
قاجاریه و در دوران س��لطنت ناصرالدینشاه قاجار دید .در آن زمان
پارسیان هند نفوذ ،قدرت سیاسی و اجتماعی بسیاری در هندوستان
داش��تند .آنها اقدام به پشتیبانی از زرتشتیان ایران کردند .پارسیان
هند کوششهایی هم در باال بردن سطح زندگی و آموزشی زرتشتیان
به عمل آوردند .آنها کوشیدند تا از زرتشتیان ایرانی پشتیبانی کنند.
فرزانه مانکجی که از پارسیان هند بود به ایران آمد و اقدامات بسیاری
برای تأمین منافع زرتش��تیان ایران اجن��ام داد .یکی از اقدامات وی،
الغای قانون جزیه بود .در این کوششها کنت گوبینو کارمند سفارت
فرانسه و کارمندان سفارت انگلیس هم با وی همراهی کردند .در تاریخ
دوم دسامبر  1880میالدی ،عریضهای به ناصرالدین شاه نوشته شد
که طی آن درخواست الغا و معافیت جزیه زرتشتیان ،از وی شده بود،
ولی به این نامه ترتیب اثر داده نشد .وزیرمختار و وزیر خارجه انگلیس
هم طی نامههایی که به ناصرالدین شاه نوشتند و توصیههایی که به
او کردند ،درخواست معافیت جزیه را منودند ،تا این که با مالقاتهای
پیدرپی که با او اجنام گرفت سراجنام ناصرالدینشاه طی فرمانی که
در ماه رمضان سال  1299قمری 1882/میالدی ،صادر کرد دریافت

جزیه از زرتشتیان ایران را لغو کرد.
رو َهر،
 -شهمردان .رشید :تاریخ زرتشتیان – فرزانگان زرتشتی ،سازمان انتشارات فَ َ
 ،1363صفحات .634 ،633
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نش��انه پش��تیبانی از یهودیان ایرانی را هم میت��وان در دوران
سلطنت ناصرالدینشاه قاجار دید .در سال  1891میالدی 1308/قمری
توطئهای صورت میگیرد و کوشش میشود که اجنمن آلیانس فرانسه
را ک��ه در آن هنگام اقداماتی برای اصالح وضعیت اجتماعی یهودیان
در ای��ران اجنام میداد ،در زمره اجنمنهای فراماس��ونری و مجالس
بابیه معرفی کنند .اجنمن الیانس فرانس��ه در آن زمان مدارسی برای
آموزش کودکان یهودی در ایران تاس��یس ک��رده بود .به ناصرالدین
ش��اه گزارش میش��ود که اجنمن آلیانس خطرناک است .دکتر فوریه
پزشک فرانسوی ناصرالدینشاه که در آن هنگام ریاست این اجنمن را
برعهده داشت ،به نزد شاه میرود و به ناصرالدین شاه میفهماند که
آلیانس فرانسه ،جمعیتی است که در مسائل سیاسی مداخله منیکند
و بر هم زدن آن برای او که دوس��ت مملکت فرانس��ه اس��ت خوشایند
نیس��ت .ناصرالدینش��اه توضیحات دکتر فوریه را پذیرفت و نه تنها
اجنمن آلیانس را تعطیل نکرد بلکه حتت ریاست عالیه خود قرار داد.در
طول سفرهایی که ناصرالدینش��اه به کشورهای اروپایی کرد در آن
کشورها منایندگان یهودیان با او مالقات کردند و طی گفتگوهایی که
صورت گرفت آنها از ناصرالدینش��اه خواس��تند که اقداماتی برای
بهبود وضعیت یهودیان ایرانی بعمل آورد.

 -فوریه .سه سال در دربار ایران -خاطرات دکتر فوریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه،
ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،دنیای کتاب ،صفحه .281

فصل پنجم
قانون ارث اقلیتهای مذهبی بر مبنای فقه اسالمی
شیوهای برای فشار بر اقلیتها

یکی ازشیوههایی که درعصرصفوی به کار میبردند تا اقلیتهای
مذهبی را حتت فش��ار قرار دهند و آنها را وادار به قبول اسالم کنند،
قان��ون ارث بود .قانون به ای��ن صورت بود که اگ��ر یکی ازاعضای
خانواده اقلیتهای مذهبی (یهودیان ،مس��یحیان ،زرتشتیان) تغییر
مذهب میداد و مس��لمان میش��د ،پس از مرگ بزرگ خانواده ،متام
ارث به فرد نومس��لمان میرسید و دیگر افراد خانواده از ارث محروم
میشدند.
دلیلی را که حکومتهای مذهبی وقت میآوردند مبنای فقه ش��یعی
داش��ت .آنها بر این باور بودند که دیگر اعضای خانواده کافرند و با
وجود وارث مسلمان ،به کافر ارث منیرسد.
محروم ش��دن از ارث س��بب زیر فش��ار قرار گرفنت دیگر اعضای
خانواده میش��د ،تا جایی که افراد خانواده از خانه و کاش��انه خود
اخراج میش��دند و فقر و پریشانی آنها را به دنبال داشت ،آنان را به
تنگنا میکش��ید .به هر روی بازماندگان دو راه بیش��تر در پیش روی
خود نداشتند:
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 -1درصورتی که وراث اصرار به حفظ دین خود را داشتند از ارث
محروم میش��دند و مجبور بودند که متام پیآمدها و مش��کالت آن را
حتمل کنند.
 -2اگر وارثان از دین خود برمیگش��تند و قبول اسالم میکردند،
آنگاه بود که میتوانستند از مزایای ارث استفاده کنند.
جهانگردان��ی ک��ه از ایران درعص��ر صفوی بازدی��د کردهاند در
سفرنامهها وگزارشهای خویش به این مساله اشاره کردهاند.
گزارش تاورنیه تاجر فرانسوی
تاورنیه تاجری فرانس��وی که در اواخر پادشاهی شاهعباس دوم
و اوایل س��لطنت شاهسلیمان صفوی (بین س��الهای  1632تا 1668
میالدی) چندین بار به ایران سفر کرده ،در سفرنامه خود به این قانون
اشاره کرده است .او چنین مینویسد:
«این قانون در ایران رواج [پیدا] کرده است که هر عیسوی و یهودی
و بتپرس�ت که مس�لمان بش�ود ،وارث منحصر به ف�رد خانواده
خود خواهد بود ،و برادر و خواهرانش [از ارث] بینصیب هس�تند
حتی میتواند پدر و مادر خود را زن دیگر یا شوهر دیگر بدهد .به
این جهت بس�یاری از ارامنه و گرجیها و عیسویهایی که رعیت
پادش�اه ایران هستند مسلمان ش�دند ،که همه میراث خانواده را
صاحب شوند .این کار حکمت دیگرش این است که سایر اعضای

خانواده برای این که محروم نشوند همه مسلمان میشوند».

سانسون کشیش فرانسوی ،دیگر جهانگرد اروپایی است که در آن
عصر از ایران بازدید کرده است ،او هم در سفرنامه خود به این مورد

اشاره کرده است.
بررسی موضوع ارث بر مبنای فقه اسالمی
فقه اس�لامی با دو دیدگاه کاملًا متف��اوت با موضوع ارث برخورد
کرده اس��ت .بیش��تر فقهای ش��یعه ،موافق دادن متام ارث به وارث
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .411
 -سفرنامه سانسون ،صفحه .230
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مس��لمان هستند .ولی بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند که مسلمان از
کافر ارث منیبرد.
 -1دیدگاههای فقهای شیعه
از دیدگاه فقه شیعه ،حالت کفر در وارث است که به موجب آن کافر
از ارث بردن از مس��لمان محروم میشود .اما چنانچه وارث مسلمان
باشد و متوفی کافر ،باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر منیشود و
مسلمان از مورث خود ولو کافر باشد ارث میبرد.
در کتاب الش��رایع در مورد ارث بردن مسلمان از کافر چنین آمده
است:
«مسلمان از کافر چه ملی و چه مرتد ارث میبرد .اگر کافری مبیرد
و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد ،میراث او برای
وارث مس�لمان اس�ت .هرچند که ولی نعمت یا ضام�ن جریره او
باش�د و وارث�ان کاف�ر از او ارث منیبرند ،هرچند در نس�ب به او

نزدیکتر باشند».

ش��یخ مفید از فقهای بزرگ ش��یعی در کتاب مقنعه در باب ارث و
پیروان ادیان مختلف چنین مینویسد:
«اهل اسلام براساس روابط نسبی و س�ببی از خویشان کافر و
مس�لمان خ�ود ارث میبرد ،ول�ی کافر در هیچ حالی از مس�لمان
ارث منیبرد .بنابراین اگر ش�خصی یهودی یا نصرانی [مسیحی]
یا مجوس�ی [زرتشتی] یک پسر مس�لمان و یک پسر غیرمسلمان
داشته باشد ،میراث او بر مذهب آلمحمد برای پسر مسلمان است
نه کافر .و اگر برادری مس�لمان و پسری کافر داشته باشد ،برادر
مس�لمان او موجب حجب پس�ر کافر ،از میراث پدر میشود و از او
به میراث پدر س�زاوارتر اس�ت .در این فرض ،پسر کافر به سبب
کفر خود ،همچون پس�ری که در حیات پدرش مرده ،یا پس�ری که

  -لطفی .اسداهلل :مقاله توارث مسلمان و کافر ،فصلنامه مشکوة شماره .57
 -ش��یخ مفید متولد سال  338و متوفی در سال  413قمری است وی از فقهای بزرگ
شیعه بش��مار میآید .کتاب مهم فقه وی ،مقنعه است .برای آگاهی بیشتر از زندگی وی
میتوان به کتاب فقهای نامدار ش��یعی نوشته عقیقی بخشایشی (ناشر :دفتر نشر نوید
اسالم قم) مراجعه کرد.

درد اهل ذمه

148

قاتل پدرش باشد به سبب جنایت خود از ارث محروم شده باشد،

به شمار میآید».

فقهای شیعه زیر موافق دادن متام ارث متوفی به وارث تازه مسلمان
هستند:
 -1علی بنبابویه قمی

در کتاب الشرایع

 -2صاحب جواهر
 -3شیخ مفید

در کتاب مقنعه

(متوفی  379قمری)

(متولد  – 338متوفی  413قمری)

 -4سید مرتضی علم الهدی

(متولد  355در بغداد – متوفی  436قمری)

 -5شیخ ابوجعفر طوسی

(متولد  – 385متوفی  460قمری)

 -6قاضی ابن براج
 -7سید ابواملکارم ابنزهره

(متولد  511در حلب – متوفی  585قمری)

 -8ابنحمزه معروف به عمادالدین
طوسی (متوفی  585قمری)
 -9محمدبنادریس حلی
(متولد  – 583متوفی  598قمری)

 -10یحیی بن سعید حلی
 -11شیخ حسن بن یوسف ،عالمه
حلی (متولد  648متوفی  726قمری)
 -12شیخ بهایی
 -13محمد تقی مجلسی

در کتاب الناصریات
در کتاب النهایة
در کتاب مذهب
در کتاب الغنیه
در کتاب الوسیله
در کتاب سرایر
در کتاب املجامع اللشرایع
2
در کتاب قواعد
در کتاب جامع عباسی
در رساله جهادیه

  -هاش�می (رئی�س قوه قضاییه در جمهوری اسلامی) .س�ید محم�ود :مقاله میراث
غیرمسلمان ،فصلنامه فقه اهل بیت ،فارسی ،شماره .29
 -2مقاله میراث غیرمسلمان
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از علمای ش��یعه معاصر که در موافقت با این مس��اله اظهار نظر
کردهاند میتوان از افراد زیر نام برد:
در کتاب حتریرالوسیله
		
 .1آیتاهلل خمینی

در کتاب منهاج الصاحلین
		
 .2آیتاهلل خویی
 .3آیتاهلل خامنهای
 .4آیتاهلل نوری همدانی
آیتاهلل روحاهلل خمینی در کتاب حتریرالوسیله جلد چهارم ،در کتاب
ارث و در توضیح یکی از عواملی که مانع ارث میشود ،مینویسد که:
اگر یکی از اهل ذمه فوت کند و وراث مس��لمان و غیرمس��لمان داشته
باشد ارث متوفی فقط به وارث مسلمان میرسد.
«مس�اله  - 1اگر كاف�ر مبيرد چه اصلى و چه مرت�د و مرتد هم چه
فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته باشد
ارث او تنها به وارث مسلمانش مىرسد همچنان كه بيان شد ،و اگر
هيچ وارث مس�لمان نداشته باشد و همه ورثه او كافر باشند همه
آنها طبق قواعد و دستورات ارث مىبرند مگر آنكه كافرى كه مرده
است قبال مسلمان بوده و مرتد شده و به كفر قبلى خود برگشته و
يا مس�لمان زاده بود و كافر شده كه در اين صورت ميراث او ملك

امام عليهالسالم است نه ورثه كافر او».

با توجه به دیدگاههای فقهای شیعه میتوان بیان کرد که طبق نظر
آنها:
با وجود وارث مسلمان هرچند که نسبت او دور باشد ،وارثان
غیر مسلمان از متوفی غیر مسلمان ارث منیبرند و
متام ارث متوفی به فرد مسلمان میرسد.
اگر متوفی دارای وارث صغیری هم باشد ،بعضی از فقیهان شیعه
 -مقاله میراث غیرمسلمان.
 -خمینی .روح اهلل :حتریر الوس�یله ،ترجمه محمد باقر موسوی همدانی ،جلد چهارم،
کتاب ارث ،موانع ارث مساله .1
برای معانی کلم��ات مرتد ،مرتد ملی ،مرتد فطری در انتهای کتاب به بخش اصطالحات
مراجعه کنید.
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معتقدند که باید از طرف وارث مس��لمان به آنها نفقه داده ش��ود ،تا
این که آنان به سن بلوغ برسند .پس از رسیدن به سن بلوغ اگر آنها
مسلمان شدند ارث بر آنها تعلق میگیرد و اگر مسلمان نشوند آنها
از ارث محروم خواهند شد.
ولی گروهی دیگر از فقیهان ش��یعه حتی پرداخت نفقه به فرزندان
صغی��ر متوفی را واجب منیدانند .قائل به اس��قرار ارث برای وارثان
مسلمان و عدم استحقاق فرزندان غیر مسلمان هستند ،حتی اگر پس

از بلوغ ،فرزندان مسلمان شوند.
 -2دیدگاه فقهای اهل سنت:
نظر بیش��تر فقهای اهل سنت مخالف نظر فقهای شیعه است .در

دیدگاه آنان کفر مانع ارث محسوب منیشود.
بیش��تر آنها معتقدند که مسلمان از کافر ارث منیبرد تا چه رسد

که مانع از ارث بردن ورثه کافر شود.
سانسون کش��یش فرانسوی در س��فرنامه خود این نکته را تأئید
میکند .او اشاره میکند که ترکان عثمانی که از اهل سنت بودند ،ارث
متوفی غیرمس��لمان را به وارث مسلمان منیدادند ،حتی او را از ارث
محروم میکردند .او چنین مینویسد:
«ترکان عثمانی نه تنه�ا اموال خانواده را به ملحدی که دین خود
را ترک کرده است منیبخشند بلکه هرگز منیخواهند کسی که دین
مس�یح را ترک کرده و مسلمان ش�ده است مانند سایر برادرانش
از پدر ارث ببرد .زیرا عقیده دارند کسی که دین اسالم را پذیرفته

است بهترین پاداشها را دریافت کرده است».

پس از فوت فرد غیرمس��لمان آنچه که بر س��ر س��ایر وراث غیر
مسلمان میآمد بسیار دردناک بوده است ،شرح کارهایی را که وارث
 -مقاله میراث غیرمسلمان.
 -مقاله توارث مسلمان و کافر.
 -مقاله میراث غیرمسلمان.
 -سفرنامه سانسون ،صفحه .230
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تازه مس��لمان همراه با مالها و ضابطین حاکم شرع اجنام میدادند،
در کتاب تاریخ جلفای اصفهان این گونه آمده است:
«وقت�ی فرمان صادر میش�د که دارایی مس�یحی متوفی به مرتد
[فرد تازه مس�لمان] میرس�د ،گروه مال و مسلمان به منزل متوفی
میریختند و دس�تهای فرزن�دان متوفی را میبس�تند و از خانه
بیرون میکردندَ .د ِر خانه و اتاقها را میبس�تند و مهر میکردند
تا چیزی از اثاث آن خانه کاس�ته نش�ود .وارثان میکوشیدند به
طری�ق قانون�ی از حق خود دف�اع کنند .اگر متوف�ی هنگام حیات
خ�ود دارائیش را کال به دیگری یا ب�ه وارثان خود یا برای خیرات
وقف کلیس�ا کرده ب�ود ،در چنین مواقعی هم مجته�دان علت این
ام�ر را پیجوی�ی میکردند که کیفیت این مصاحل�ه یا وقف از چه
قرار اس�ت ،تا مسیحیان مجبور شوند وجه هنگفتی به مرتد [تازه

مسلمان] بپردازند و قضیه را فیصله دهند».

منونهای از فتواهای صادر شده در باب ارث
در این جا یکی از فتواهایی که در این مورد صادر شده است آورده
میشود .این فتوا توسط یکی از علمای صفوی ،شیخاالسالم ایروان
صادر ش��ده است .تاریخ صدور فتوا سال  1030هجری قمری مطابق
با  1622 - 1621میالدی ،در دوران سلطنت شاهعباس اول است ،از
شیخاالسالم ایروان پرسیده شده است:
سؤال:
«ایضًا بی�ان فرمایید علماء انام – ابدت ای�ام افاداتهم بین الکرام
– در بی�ان این مس�اله که هرگاه بابا ذمی فوت ش�ود ،از س�ر دو
برادرزاده مسلمان و برادر کافر و پسران کافرین واحلاله هذه کفار
ممنوع از ارث ذمیاند یا نه؟ بینوا تو جزوا».

شیخاالسالم ایروان در پاسخ این پرسش چنین فتوا داده است:

«هوالعال�م ،عزن�وره .بلی با وج�ود وارث مس�لمان ،کافر از ارث

ممنوع است .اهلل اعلم .حررالعبد – محل مهر».

 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .282
 -تاریخ اجتماعی ایران ،جلد سوم بخش طبقه روحانیان ،صفحه  ، 486به نقل از منت
فارسی فرامین ،گردآوری پاپازیان.
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راه حل ابداعی ارمنیان
کمپفر یکی از جهانگردان اروپایی است که در بین سالهای 1685
  1683میالدی به ایران سفر کرده است .او در سفرنامه خود اشارهمیکند که ارمنیان ثرومتند در عصر صفوی روش��ی پیدا کرده بودند
که میتوانس��تند با این مشکل مقابله کنند .او در سفرنامه خود چنین
مینویسد:
«ارمنیهای ثرومتندتر عادت کردهاند که با حیلهای از چنگ قانون
بگریزند و ورثه خود را از شر چنین حوادثی حفظ کنند .آنها ظاهرًا
دار و ندار خود را در قبال چند ش�اهی به یک نفر مس�لمان ایرانی
میفروش�ند ،ولی قبلًا آنها قرار و مدار خود را دقیقًا گذاش�تهاند.
در ای�ن مورد آنه�ا از دفتردار یک نفر قاضی نی�ز که به متام حقه
بازیهای آنها وارد اس�ت کمک میگیرن�د .بالفاصله پس از این
ام�ر مالک موقت متام اموال منقول و غیرمنقول خود را به پس�ران
ارمنی میفروش�د .این فروش جدید یک فرد مسلمان را نیز قاضی
به صورت مکرر در دفتر خود ثبت و تأئید میکند .حال چون نسبت
به اموالی که توسط یک نفر مسلمان خریداری شده باشد از طرف
فرد ثالث هیچ اعتراضی جایز نیس�ت پس بعد از مرگ پدر هرگاه
یک نفر ش�اکی [فرد نومسلمان] در اثر عدم اطالع به معامالتی که
قبلًا اجنام گرفته [است] دعوایی طرح کند ،به علت وجود این اسناد
و مدارک همچون س�گ گرسنهای که رانده شود از پیشگاه محکمه

طرد میگردد».

قانون ارث در دوران قاجاریه
قانون ارث ب��رای افراد نومس��لمان در دوره قاجاریه هم به مورد
اجرا درمیآمد .که شواهد بسیاری در این مورد وجود دارد .در زمان
ناصرالدینش��اه قاجار پارس��یان هند که نفوذ و قدرت زیادی در هند
داش��تند به کمک زرتش��تیان ایرانی آمدند آنها اقدام به پشتیبانی و
باال بردن س��طح زندگی زرتش��تیان ایرانی کردند .فرزانه مانکجی به
همین منظور به ایران آم��د .او اقدامات زیادی در رفع محرومیتهای
 -سفرنامه کمپفر ،صفحههای  175و .176
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زرتشتیان اجنام داد .بر اثر اقدامات او ناصرالدینشاه قاجار در سال
 1880طبق فرمانی که ص��ادر کرد ،قانون ارث را لغو کرد .از آن پس
از دین برگشتگان حق نداشتند علیه وارثان دیگر خانواده ،ادعای متام
ارث متوف��ی را کنن��د .فرمان الغاء قانون ارث ب��ا مقاومت و مخالفت
روحانیان شیعه مواجه شد ،آنها معتقد بودند که این قانون بخشی از
قوانین فقه شیعه است و باید اجرا گردد و با لغو آن مخالفت میکردند و
در اکثر موارد لغو قانون فقط بر روی کاغذ باقی ماند .در هر منطقهای
که روحانیان توان و قدرت داش��تند ،فرمان ناصرالینش��اه را نادیده
میگرفتند و قانون را اجرا میکردند.
س ّید شیعه از موبد زرتشتی ادعای ارث میکند
گاهی از اوقات براس��اس این قانون وقایعی رخ میداد که بیش��تر
جنب��ه طنز تلخ پیدا میک��رد .در نامهای که وکالی اجنمن پارس��یان
هندوستان به ناصرالدینشاه مینویسند ،اشاره میشود که یک سید
ش��یعه به نام س��ید محمدعلی نامیرا از یکی از موبدهای زرتشتی بر
مبنای این قانون ادعای ارث کرده است .ماجرا به صورت زیر در نامه
آمده است:
«...فقره دویم این است که اگر از یک خانواده از زرتشتیان کسی
مس�لمان ش�ود اوالد این نومسلمان نسال بعد نس�ل وارث جمیع
آن خانواده میش�وند ...چنانکه س�ید محمدعل�ی نامیرا حکایت
میکن�د در ای�ن ای�ام از یکی از موبده�ای این طایف�ه ادعای ارث
میمنود ،موجب حیرت بس�یار ش�د که س�ید مس�لمان را با موبد
زردش�تی به هیچ وجه نس�بتی و قرابتی تصور نتوان کرد پس از
استفس�ار معلوم شد که در زمان خاقان مینون مکان آقامحمدخان
[آقامحمدخان قاجار اولین پادشاه قاجاریه] طاباهلل ثراه که افواج
قاه�ره متوجه تنبیه یاغیان کرمان بود یکی از س�ربازها دختری
را از زردش�تیان یزد دزدیده و ب�ه آذربایجان و به عقد خود آورده
ب�ود .پس از فوت او دیگ�ری او را گرفته و به اصفهان برده پس از
او جد س� ّید محمد مذکور او را گرفته بود .این اس�ت که تاکنون هم
که زیاده از نود س�ال گذش�ته است ،س� ّید محمدعلی وارث کل آن
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خانواده شده است و خود س ّید محمدعلی گفته بود که من تاکنون
زیاده از چهل ارث از زردش�تیان گرفتهام حال بندگان اعلیحضرت
اقدس شهریاری مالحظه فرمایند که این فقره با چه قاعده درست
میآید و با کدام عدالت و انسانیت موافقت میکند ...مرحوم میرزا
تقیخ�ان امیرکبیر ک�ه وزیری خردمند و مش�یری دانا بود در بدو
س�لطنت که ختتگاه ایران به وجود مسعود اعلیحضرت اقدس ظل
اله�ی زینت یافت محض خیرخواه�ی دولت ابد آیت فرمانی صادر
فرمود که هر کس از ملل خارجه ارث میخواهد باید به دربار معدلت
مدار حاضر شود و مراتب را خدمت اولیای دولت ابد آیت معروض
دارد .تا هرچه مقتضی عدالت است مجری شود و همچنین در این
س�نوات دس�تخط همایونی به همین مضمون شرف صدور یافت
ولی افس�وس که هنوز هیچ کدام اجری نیافته و هر روز به بهانه

ارث معترض مردم میشوند »...

س��پس در ادامه نامه ،درخواست شده اس��ت که ناصرالدینشاه
دس��تور دهد که فرمانی را که صادر کرده است را به اجرا درآورند و
هر روز به بهانه ارث ،مزاحم و متعرض زرتشتیان نشوند .منت کامل
عریضه وکالی اجنمن پارسیان هند به ناصرالدینشاه را میتوان در
پیوست شماره  4در انتهای کتاب مطالعه کرد.
ش��یخ فضلاهلل نوری از عاملان و فقهای بزرگ شیعه عصر قاجار
است .او در اوایل نهضت مشروطه ،با مشروطهخواهان همراه شد ولی
به سرعت راه خود را از آنها جدا کرد و به مشروعهخواهان پیوست و
اقدامات بسیاری بر ضد مشروطیت اجنام داد .پس از این که محمدعلی
شاه از مشروطهخواهان شکست خورد و استبداد صغیر پایان یافت،
مشروطهخواهان ش��یخ فضلاهلل نوری را دستگیر و محاکمه کردند و
س��پس او را به دار آویختند .شیخ فضلاهلل نوری در رسالهای به نام
«حرمت مشروطه» که بر ضد مشروطیت نوشته است ،در مورد قوانین
ارث اقلیتهای مذهبی از این قانون جانبداری کرده است وآنرا یکی
از قوانین اسالمی به شمار آورده است .او در این رساله مینویسد:
«…و نیز در باب مواریث [ارثها] کفر یکی از موانع ارث اس�ت و

  -عریضه وکالی اجنمن پارس�یان به ناصرالدین ش�اه ،ایران نامه ،س��ال دوازدهم
شماره  1و  2زمستان  1379بهار  ، 1380صفحات  215و . 216
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کافر از مسلم ارث منیبرد .دو العکس [نه عکس آن]».

پس از صدور فرمان ناصرالدینش��اه ،طب��ق آن فرمان دیگر تازه
مسلمانان منیتوانستند متام اموال متوفای زرتشتی را تصاحب کنند
وسایر وراث غیر مسلمان هم میتوانستند از ارث سهمی ببرند .ادوارد
براون ایرانشناس انگلیسی که در اواخر عصر قاجاریه از یزد بازدید
کرده اس��ت اشاره می کند ،که ش��اهزاده عمادالدوله که در آن هنگام
حکمران یزد بود ،در اختالفی که بین فردی زرتشتی تازه مسلمان شده
و سایر ورثه زرتشتی متوفی پیش آمد ،او طرف زرتشتیان را گرفت و
دستور داد پولی را که فرد تازه مسلمان از سایر بستگان زرتشتی خود

به این بهانه گرفته است را به بستگان زرتشتی خود پس دهد.
با اینکه ناصرالدینش��اه با فرمان صریح خود این قانون را لغو
کرد ولی روحانیون ش��یعه آن را جزئی از قوانین فقه ش��یعه به شمار
میآوردند و هرگاه فرصتی مییافتند ،سعی داشتند این قانون را دوباره
پیاده کنند .در گزارشی که در سال  1925میالدی آلیانس ایسرائیلیت
داده ،چنین آمده است:
یهودیان از دین برگشته و مساله ارث 1925
«رئی�س مدرس�ه آلیان�س در اصفه�ان در م�ورد ظه�ور مج�دد
بیعدالت�ی ،که قبلًا محو ش�ده بود به کمیته مرک�زی [آلیانس در
پاریس] گزارش میدهد .مالیان مس�لمان برای تش�ویق یهودیان
به گرویدن به اسلام چند س�ال پیش قانونی وض�ع کردند بدین
معنا که یهودیانی که مس�لمان میش�وند میتوانند اموال والدین
خ�ود را که یهودی باق�ی ماندهاند را تصاحب کنن�د .وقتی چنین
قانون�ی وضع ش�د ،س�ازمانهای یهودی ،بخص�وص آلیانس و
اجنمن یهودیان انگلستان ،در این امر مداخله کردند تا از اجرای آن
جلوگیری منایند .کوشش آنها به نتیجه رسید.
 -نوری .ش�یخ فضل اهلل :رس�اله حرمت مش�روطه ،از کتاب رس�ائل مش�روطیت ،به
کوشش غالمحسین زرگری نژاد ،تهران ،انتشارات کویر ،چاپ اول  ، 1374صفحه .160
 -براون .ادوارد گرانویل :یکسال در میان ایرانیان ،ترجمه مانی صاحلی عالمه ،تهران،
انتشارات ماه ریز ،چاپ اول  ،1381صفحه .391
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در س�ال  1880ناصرالدینشاه به والیان استانهای کشور فرمان
داد که از دین برگش�تگان [نومسلمانان] حق ندارند علیه وارثان
دیگر خان�واده ادعای وراثت متام اموال درگذش�تگان [یهودی] را
بنمایند .این فرمان بار دیگر در سال  1890صادر گردید .بدین معنا
که مس�ئله وراثت در میان یهودیان بای�د مطابق قانون وراثت در
یهودی�ت به م�ورد اجرا درآید .و یهودی که اسلام آورده میتواند
فقط قس�مت متعلق به خودش را درخواس�ت مناید .در سال 1897
همان فرمان توسط والی [اصفهان] صادر گردید.
اخی�رًا ی�ک یهودی از دین برگش�ته اصفهان به دنب�ال این بود که
ماترک بستگان دور خود را مطالبه مناید .این موضوع به مناینده
یهودیان در مجلس ،موس�یو حیئم گزارش داده شد .و بدون تردید
برای بحث و رسیدگی در دستور جلسه پارملان قرار خواهد گرفت.
در این مورد همچنین با وزیر عدلیه و منایندگان چند کشور خارجی
متاس برقرار شده است».

عصر جمهوری اسالمی و احیای مجدد قانون
قانون ارث اقلیتهای مذهبی در اواخر عصر قاجاریه در عمل لغو
گردید و از آن پس در عصر پهلوی هم اجرا نش��د .اقلیتهای مذهبی
در مورد ارث تابع قوانین شرعی خود بودند و وراث تازه مسلمان فقط
میتوانستند بخش متعلق به خود را ارث ببرند .ولی در عصر جمهوری
اسالمی این قانون عصر صفوی دوباره پا گرفته است و اجرا میشود.
همان طور که اشاره ش��د آیتاهلل خمینی در کتاب حتریرالوسیله خود
به لزوم اجرای این قانون اس�لامی تاکید کرده اس��ت .این قانون در
ماده مکرر  881احلاقی قانون مدنی جمهوری اسالمی به صورت زیر
تعریف شده است:
«کافر از مس�لم ارث منیب�رد .و اگر در بین ورث�ه متوفای کافری،
مس�لم باش�د ،وراث کافر ارث منیبرند .اگرچه از حلاظ طبقه و درجه

مقدم بر مسلم باشند».
 -پادیاون�د .پژوه�ش نام�ه یهود ایران :به کوش�ش امنون نتصر ،جل��د دوم ،مقاله
گزارشات آلیانس ،صفحه های  196و .197
  -نوین .دکتر پرویز :وعباس خواجه پیری ،حقوق مدنی ( ،)8تهران ،گنج دانش ،چاپ
اول  ،1378صفحه .42
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این قانون با فتوایی که از طرف آیتاهلل خامنهای صادر شده است
به صورت اجرایی در آمده است.
فتوای آیت اهلل خامنهای
طی استفس��اء که از آیتاهلل علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
صورت گرفته است پرسش شده است که:
«بسمه تعالی
خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
سالم علیکم:
خواهش�مند اس�ت نظر مبارکت�ان را در مورد مس�ئله ذیل اعالم
فرمایید:
اگر در یک خانواده زرتش�تی که در نظام جمهوری اسلامی ایران
زندگی میکنند ،فرزندی از این خانواده به دین اسالم مذهب شیعه
جعفری مش�رف شده باشد ،پس از فوت والدین آن خانواده که به
دین زرتشتی میباشند ،مساله تقسیم ارث بین وراث با توجه به
مسلم بودن یکی از وراث ،چه حکمی دارد؟
لطف�ًا نظر خ�ود را اعلام فرمایید .با تش�کر و توفی�ق روزافزون
مسلمین».

آیتاهلل خامنهای در پاسخ چنین فتوا داده است:



«با وجود وارث مسلمان ،ارث به کافر منیرسد».

موریس معتمد مناینده وقت کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی
نیز به احیای مجدد این قانون در دوران جمهوری اسالمی اشاره کرده
اس��ت .او در یکی از نطقهای پیش از دستور خود در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشته است که:
 -نش�ریه ایرانشهر چاپ لس آجنلس سال هش�تم ،شماره  ،133تاریخ جمعه  1تیرماه
 28 ،1380ژوئن  ،2001مقاله آیا زرتشتیان کافرند؟
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«نکته دیگر اینکه تشرف به دین اسالم که امر تازهای نیست و قبال
هم وجود داش�ته ،اینک وسیله سوءاستفاده گروهی فرصت طلب
گردیده که برای تضییق سایر وراث و یا عدم پرداخت مهریه و نفقه
تظاه�ر به اسلامگرایی میمنایند ،و دادگاه محترم نیز بالفاصله

سایر وراث و زوجه را از حقوق قانونی خود محروم میسازد».

آیتاهلل حس��ین نوریهمدانی از دیگر آیتاهللهای دولتی جمهوری
اس�لامی اس��ت ،که فتوا در تایید این قانون داده است .از او پرسش
شده است:
«با سالم
اگر در یک خانواده زرتش�تی که در نظام جمهوری اسلامی ایران
زندگ�ی می کنن�د ،فرزندی از ای�ن خانواده به دین اسلام مذهب
شیعه جعفری مشرف شده باشد ،پس از فوت والدین آن خانواده
که به دین زرتش�تی میباش�ند ،مساله تقس�یم ارث بین وراث با
توجه به مسلم بودن یکی از وراث ،چه حکمی دارد».

حسین نوری همدانی در پاسخ چنین فتوا داده است:

«بسمه تعالی
با عرض سالم
در فرض مذکور متام ترکه متعلق به وارث مسلمان است
در صورتی که قبل از فوت مورث اسالم را اختیار کرده باشد.
حسین نوری همدانی
فرس�تاده ش�ده در تاریخ :دوش�نبه  29خرداد  ... 1385به سوال

شرعی وفقهی (»)1977

 -منب�ع تارمن�ای اجنمن کلیمیان ای�ران ،نطق پیش از دس��تور موریس معتمد مناینده
کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی.
 -دیده شده در بخش سئواالت تارمنای اختصاصی آیتاهلل نوری همدانی بخش استفتائات
جدید ،ارث ،متفرقه ،در تاریخ ژانویه  2007به نشانیhttp://www.noorihamedani.com :

فصل ششم
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باجی برای حفظ ایمان و عقیده
تعریف جزیه
در آغاز اسالم هنگامی که اعراب به کشورها حمله میکردند ،مردم
جوامع و یا کش��ورهایی که مورد حمله واقع میش��دند دو راه بیشتر
نداش��تند یا این که جنگ کنند و از کشورش��ان دفاع کنند و یا تسلیم
اعراب ش��وند .در صورتی که برای دفاع از خ��ود ،جنگ میکردند و
شکس��ت میخوردند به عنوان کافران حربی تلقی میشدند و جان و
مالشان در برابر اعراب اعتباری نداشت ،مردان آنها کشته میشدند
و ام��وال آنان به غ��ارت میرفت و زنان و ک��ودکان آنها به صورت
بردگان اعراب درمیآمدند .اگر آنها بدون جنگ تس��لیم میش��دند و
جزو کفار ذمی نبودند باید مسلمان میشدند و یا کشته میگردیدند و
اگر از کفار ذمی بودند (زرتش��تی ،مسیحی و یهودی) یا باید مسلمان
میش��دند و یا این که در برابر پرداخت مبلغی سالیانه ،که جزیه نام
داش��ت برای خود و هر یک از افراد خانواده خود میتوانستند دین و
 -کلمه باج را برای جزیه از دکتر آذرتاش آذرنوش وام گرفتهام ،او جزیه را باجی از اهل
ذمه تلقی کرده است( .فتح البلدان ،بخش لغات و اصطالحات ،در تعریف ذمی صفحه .)235
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مذهب خود را حفظ کنند و با قبول احکام و ش��رایطی میتوانستند در
زیر سلطه اعراب و مسلمانان به زندگی ادامه دهند.
در س��ال  13هجری 634/میالدی ،کمی پیش از جنگ قادسیه ،که
بین اعراب و ایرانیان رخ داد ،فرستاده عمر ،خلیفه مسلمانان به دربار
یزدگرد سوم شاه ایران رفت و به یزدگرد پیشنهاد کرد:
 -1تسلیم شود و جزیه بدهد
 -2مسلمان شود و خود را جنات دهد
 -3و یا این که شمشیر در میان است و وارد جنگ شود
ش��اه ساسانی به فرس��تاده عمر گفت اگر فرس��تاده نبودی تو را
میکشتم و سپس دستور داد که بار خاک آوردند و بار فرستاده کردند

و او را از مدائن بیرون راندند.
جزیه در فقه اسالمی
نگاهی به قرآن نشان میدهد که ،نظام جزیه در اسالم بر مبنای آیه
 29سوره توبه قرآن بنا شده است:
َ"ق ِات ُل�و ْا َّال ِذينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ ِباللهّ ِ َو َال ِب ْال َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم
ُ
اللهّ ُ َو َر ُس ُ
�ول ُه َو َال َي ِدي ُن�ونَ ِدينَ الحْ َ ِّ�ق ِمنَ َّال ِذينَ أ ُ
اب َح َّتى
وت�و ْا ْال ِك َت َ
اغرونَ »
ُي ْع ُطو ْا الجْ ِ ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َ
ص ِ ُ
«ب�ا كس�انی از اهل كتاب كه ب�ه خدا و روز آخرت امي�ان ندارند و
چيزی را كه خدا و رس�ولش حرام كرده ،ح�رام منیدانند و متدين
به دين حق نيستند ،بجنگيد ،تا با خواری و حقارت با دست خود

جزيه (ماليات سرانه) بدهند».

برمبن��ای این آیه از کتاب قرآن مردمان کش��ورهای مغلوب اعراب
مس��لمان ،اگر میخواس��تند دین خود را حفظ کنند ،مجبور بودند که
به اع��راب جزیه و خراج بپردازند .اعراب جزی��ه را فقط از اهل کتاب
 -طبری .محمد بن جریر :تاریخ طبری ،ترجمه ابولقاسم پاینده ،تهران ،اساطیر1364 ،
چاپ سوم ،جلد دوم صفحههای  1655و .1656
 -آیه  29سوره توبه قرآن.
 -ترجمه فارسی این آیه بر مبنای ترجمهایست که محمدتقی مجلسی از این آیه کرده و در
رساله جهادیه خود آورده است(.رساله جهادیه – احکام اهل ذمه ،محمد تقی مجلسی).
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میگرفتند و مردم ادیان دیگر ،بتپرستان و بیدینان یا باید مسلمان
میشدند و یا کشته میش��دند .در صدر اسالم مسلمانان در این که
مس��یحیان و یهودیان جزو اهل ذمه هستند تردیدی نداشتند ،ولی در
این که زرتشتیان یکتا پرستند و میتوان آنها را در زمره اهل ذمه به
حساب آورد و از آنها جزیه گرفت ،اعراب بین خود اختالف داشتند.
روایت شده است که از امام صادق درباره زرتشتیان پرسش شد،
که آیا آنها پیغمبری داشتهاند ،امام صادق در جواب گفت:
« ...بلی ،آیا نامه رس�ول خدا به اهل مکه به تو نرس�یده است که
حضرت به آنان نوشت :اسالم بیاورید وگرنه به جنگتان خواهیم
آمد .آنان به پیامبر نوشتند :از ما جزیه بگیر و بگذار بتهای خود
را بپرس�تیم ،پیامبر به آنان نوش�ت :من فقط از اهل کتاب جزیه
میگیرم .آنان به عنوان تکذیب س�خن پیامبر نوشتند :شما ادعا
میکنید که جز از اهل کتاب جزیه منیگیرید .در حالی که از مجوس
هجر جزیه گرفتید :پیامبر به آنان نوشت :مجوس پیامبری داشتند
که او را کش�تند و کتابی داش�تند که آن را آتش زدند .پیامبر آنان

برای آنان کتابی در دوازده هزار پوست گاو آورده بود».

بنا براین زرتشتیان را هم جزو اهل ذمه به حساب آوردند و از آنها
جزیه گرفتند.
هدف از برقراری جزیه و میزان آن
در مقاله «چش�م اندازی به نظام جزیه و مناس�بات جدید جهانی»
نوشته علی اکبر کالنتری این مساله مورد بررسی قرار گرفته که هدف
ازدریافت جزیه از اهل ذمه چه بوده است؟ او پنج دیدگاه مختلف را در
این مورد ذکر کرده است:
 -1هدف از تشریح جزیه ،کیفر کردن اهل ذمه ،به سبب دشمنی و
کفر آنان نسبت به پیامبر [حضرت محمد] و دین خامت [اسالم] است.
 -2غرض از آن اهانت به کافران و خوار س��اخنت آنان است ،تا
بدین وسیله از کفر به اسالم روی آورند.
  -مدرس�ی .آیتاهلل حاج س�ید محمدتقی :الفقه االسالمی ،بخش احکام ،مترجم آژیر،
فصل چهارم ،احکام جنگ ،احکام جزیه.
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 -3جزیه به منظور حفظ خون و اموال کافران و هدف جلوگیری از
به بردگی گرفته شدن آنان ،واجب گردیده است.
 -4جزی��ه در برابر اقام��ت اهل ذمه در دارالس�لام بر آنان مقرر
گردیده است.
 -5جزیه از اهل ذمه دریافت میش��ود به منظور این که در حفظ

ذمه و حفظ اداره آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد.
پس از بیان دیدگاههای باال ،علیاکبر کالنتری اینگونه نتیجهگیری
کرده اس��ت که هدف از دریافت جزیه دیدگاه پنجم اس��ت ،بدین معنا
که مقصود از وضع جزیه دفاع از حقوق اهل ذمه اس��ت .ولی شواهد
تاریخی و رس��الههای علمای اسالم از آن حکایت میکنند که هدف از
اس��تقرار جزیه کیفر کردن اهل ذمه ،خوار کردن آنان ،حتت فشار قرار
دادن آنها و اهانت به اقلیتها بوده است که آنان را مجبور سازند که
اسالم را بپذیرند .ش��واهد تاریخی که در بخشهای بعد خواهد آمد،
تایید کننده این دیدگاه است.
در رس��الههای علمای اس�لامی مانند آن چه ک��ه در کتاب جامع
عباس��ی ش��یخ بهایی و یا رس��اله جهادیه محمد تقی مجلسی آمده
 -کالنتری .علی اکبر :چشم اندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی ،فصل نامه
فقه اهل بیت فارسی شماره  5و  ،6صفحه .293
فصلنامه «فقه اهل بیت» از انتشارات موسسه فقه اهل بیت در قم است .این موسسه در
سال  1369شمسی به دستور آیتاهلل خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران و به ریاست
آیتاهلل س��ید محمود هاشمی رییس وقت قوه قضاییه در جمهوری اسالمی ایجاد شد .از
اهداف و وظایف این موسسه تدوین آرا و انعکاس نظرات فقهای معاصر شیعه در مورد
مسائل فقه اسالمی است.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی ریاست این موسسه
را به عهده دارد( .سال  )1385وی عهدهدار مستهای زیر در جمهوری اسالمی هم بوده
است:
 رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی عضو فقهای شورای نگهبان عضو مجلس خبرگان رهبری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قممیتوان گفت که مطالب مندرج در فصلنامه فقه اهل بیت ،منعکس کننده دیدگاههای فقهی
فقهای شیعه معاصر وابسته به جمهوری اسالمی است.
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اس��ت به طور روشن و صریح به این نکته اشاره میشود که هدف از
برقراری جزیه خوار و حتقیر کردن اهل ذمه اس��ت که آنان را وادار به

قبول اسالم کنند.

اعراب و مس�لمانان به ای�ران حمله کردند ،ش�هرها را غارت
کردن�د ،مردان را قتلعام کردند ،زنان و کودکان را به اس�ارت و
بردگی بردند .آنان چگونه میخواستند با برقراری نظام جزیه و
خراج از حقوق ایرانیان دفاع کنند؟
در کتاب قرآن میزان مشخصی برای جزیه سالیانه اهل ذمه تعیین
نش��ده اس��ت و علمای اس�لامی بر این نکته تاکید کردهاند که میزان
جزیه سالیانه اهل ذمه نباید مقدار مشخصی باشد و مقدار آن باید به
وسیله امام و یا حاکم وقت مشخص گردد ،که اهل ذمه در طول سال
در هراس و ترس باشند و ندانند که در انتهای سال چه مقدار از آنها
جزیه دریافت خواهد شد .تا بدین وسیله به خواری و ذلت آنان افزوده
گردد.
ش��یخ بهایی فقیه بزرگ شیعه عصر صفوی در دوران شاهعباس
اول ،در کت��اب جامع عباس��ی خ��ود دقیقًا به این نکته اش��اره کرده

است.
محمد تقی مجلسی دیگر فقیه بزرگ شیعه عصر صفوی ،در رساله
جهادیه ،یا احکام اهل ذمه به این نکته اش��اره میکند که باید از اهل
ذمه به اندازه توانایی و طاقت ایشان جزیه گرفت و مقرر نباشد که هر
سال چه مقدار جزیه بدهند تا ذلت و خواری آنها بیشتر باشد.
« ....میباید که در ایشان به قدر وسع و طاقت جزیه بگیرند و چون
فرموده است که ذلیل باشند ،میباید که مقرر نسازند بر ایشان که
  -برای آگاهی از دیدگاههای ش��یخ بهایی ،محمدتقی مجلس��ی ،محمدباقر مجلسی در
مورد جزیه اهل ذمه میتوان به پیوس��تهای شماره  1و  2و  3درانتهای کتاب مراجعه
کرد.
 -جامع عباس�ی ،ش�یخ بهاالدین عاملی :چاپ انتش��ارات فراهانی ،صفحات  153تا
.155
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هر سال چه چیز بدهند تا ذلت و خواری ایشان بیشتر باشد».

آیتاهلل روحاهلل خمینی ،در کتاب حتریرالوس��یله ،به این نکته تاکید
کرده است که مقدار جزیه نباید مقداری مشخص باشد و میزان آن باید
با نظر امام و یا حاکم مس��لمان وقت تعیین ش��ود .او دلیل این کار را
مجازات و ایجاد خواری و ذلت برای اهل ذمه ذکر کرده است ،که آنها
از پذیرش حق [دین اسالم] سرکشی کردهاند.
«مس�اله  - 1در ش�ريعت مقدس�ه اسلام ضابطه و مقدار معينى
مقرر نش�ده بلكه مقدار آن بس�تگى به تش�خيص حاكم دارد كه از
نظر مصاحل روز و مكان و زمان و مقتضيات احوال تفاوت مىكند،
بهمني جهت براى حاكم اسالم كه قومى را به محاصره خود درآورده
بهتر آن است كه براى جزيه آنان اندازهاى معني نكند و اختيار آن
را بر امام عليهالسالم واگذار منايد كه اين ،صغار [خواری] و ذلت

سركشان از پذيرفنت حق را بهتر تامني مىسازد».
اعراب معتقد بودند که «جزیه و خراج دو حق هستند که خدواند آنها

را از مشرکان به مسلمانان می رساند».

تفاوتهای خراج و جزیه
جزیه در مورد مالیات س��رانه اهل ذمه بکار برده میشود و خراج
در مورد مالیاتی اس��ت که از اراضی مردمان کشورهای اشغال شده
دریافت میشده است.
وجه مش��ترکها و تفاوتهای جزیه و خراج را میتوان به صورت
جدول زیر خالصه کرد:
 -1هر دو جزیه و خراج را از مشرکان میگیرند.

 -رس�اله جهادیه – احکام اهل ذمه ،محمد تقی مجلس�ی ،به کوش��ش س��ید ابواحلسن
مطلبی ،میراث اس�لامی ایران ،دفتر سوم  ،1375به کوشش رسول جعفریان ،صفحات
 707تا . 716
 -حتریر الوسیله ،جلد چهارم ،بخش اهل ذمه ،گفتار در مقدار جزیه ،مساله .1
  -کالنتری .علی اکبر :چش�ماندازی به نظام جزیه و مناس�بات جدید جهانی ،به نقل
از ماوردی صفحه .293
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 -2هم جزیه و هم خراج با آمدن هر سال باید پرداخت گردد.
 -3در مورد دریافت جزیه در قرآن مستقیمًا اشاره شده است ،در
صورتی که در مورد خراج علما به دریافت آن رای دادهاند.
 -4کمترین مقدار جزیه را ش��رع مشخص کرده است و بیشترین
مقدار آن اجتهادی است.
 -5جزیه از اهل ذمه گرفته میشود و در صورتی که ذمی مسلمان
ش��ود ،دریافت جزیه از او قط��ع میگردد .در صورت��ی که اگر ذمی

مسلمان هم شود باید خراج را پرداخت کند.
در ش��روع اسالم تفاوتی بین جزیه و خراج نبوده و هر دو کلمه به
معنی باج بوده است .در کتاب فتوح البلدان آمده است که« :چندین جا

کلم�ه جزیه به معنی خراج و خ�راج به معنی جزیه ،یا هردو به معنی کلی

باج استعمال شده است».

در فقه اس�لامی آمده اس��ت که جزیهای را ک��ه از اهل ذمه گرفته
میشود باید به رزمندگان اس�لام ختصیص داد که بر ضد مشرکان

جهاد کنند.
جزیه پیش از اسالم
گفته میشود که جزیه در پیش از اسالم هم در ایران وجود داشته
اس��ت و به آن «گزَیت» یا مالیات سرانه میگفتند و جزیه معرب شده

کلمه گزیت فارسی است.
«ابنبلخیدربارهمالیاتسرانهایکهبهفرمان انوشیروانبستهشده
بود نوش�ته است :و جزیه سرها از کسانی که جزیه گذار بودندی ،از
طبقات رعایا به س�ه نوع بسته بودند :توانگران  12درهم و میانه تر،

هشت درهم و کمتر 4 ،درهم و هر سال یکبار بستدی».

  -چشم اندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی ،علی اکبر کالنتری.
 -بلاذری .احمد ابنیحیی :فتوح البلدان ،ترجم��ه دکتر آذرتاش آذرنوش ،به تصحیح
استاد محمد فرزان ،تهران ،سروش 1364 ،چاپ دوم ،بخش اصطالحات صفحه .232
 -چشم اندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی ،به نقل از شیخ طوسی در کتاب
خالف ،و سید ابن زهره در کتاب غنیه.
 -تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران ،صفحه .522
  -تاری�خ زندگی اقتصادی روس�تائیان و طبقات اجتماع�ی ایران ،صفحههای  518و
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در پیش از اس�لام ،کس��انی که به کش��تزار یا مزرعهشان آفتی
میرس��ید ،از مالیات سرانه آنها کم میشد و از مردگان و یا کسانی
که سنشان از پنجاه سال گذشته بود و یا کمتر از بیست سال داشتند

گزیت گرفته منیشد.
همچنین انوشیروان دستور داد که از خاندانهای اصیل ،مرزبانان،
لشکریان ،دبیران و خدمتگزاران شاهی ،گزیت گرفته نشود و بیماران

هم از پرداخت گزیت معاف بودند.
تفاوت اساس��ی که گزیت پیش از اسالم با جزیه اسالمی دارد در
این اس��ت که گزیت یا مالیات س��رانه ،مالیاتی بود ک��ه از همه افراد
کش��ور بدون در نظر گرفنت ایمان و مذهب و عقیده آنان گرفته میشد
و منبعی برای درآمد دولت به ش��مار میآمد .در صورتی که جزیه در
اس�لام فقط از اهل ذمه ،که غیر مس��لمان بودند گرفته میشد .و نوع
عقیده و دین و مذهب افراد ،در گرفنت آن نقش اساسی داشت.
دریافت جزیه و خراج از ایرانیان پس از حمله اعراب
اعراب پس از تس��لط بر ایران و غارت ش��هرها به نام غنیمت ،از
ایرانی��ان جزیه و خراج میگرفتن��د .در قرآن میزان معینی برای جزیه
آورده نش��ده اس��ت و مقدار آن بس��تگی به نظر حاکم مسلمان در هر
منطقه داشته است .میزان جزیه در آغاز اسالم برای توانگران سالیانه
 48درهم بود و طبقه متوس��ط باید  24درهم و کشاورزان و کارگران
هر کدام سالیانه  12درهم میپرداختند .از زنان و کودکان و اشخاص

عاجز و از کارافتاده و روحانیون و پیرمردان جزیه گرفته منیشد.
جزی��ه به صورت نق��دی از اهل ذم��ه گرفته میش��د و خراج به
صورت نقدی و غیر نقدی .در تاریخ طبری و سایر کتابهای تاریخی
 519به نقل از فارس نامه صفحه  108چاپ شیراز.
  -تاری�خ زندگی اقتصادی روس�تائیان و طبقات اجتماع�ی ایران ،صفحههای  512و
 ،513به نقل از تاریخ الرسل وامللوک ،جلد دوم صفحه ( 152چاپ قاهره  1960میالدی)
  -تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران ،صفحههای  512و ،513
به نقل از اخبارالطوال ،تالیف ابوحنیفه احمد ابنداود دینوری صفحههای 75و .76
 -تاری�خ اجتماع�ی ایران ،جلد چهارم بخش دوم صفح��ه  869به نقل از کتاب اخلراج
ابویوسف و سایر منابع فقهی.
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اشارههای بسیاری به کشتار ایرانیان به دست اعراب و اخذ جزیه از
آنان ،پس از شکست یا تسلیم ،شده است .محمد جریر طبری ،تاریخ
نویس اس�لامی در زیر وقایع س��ال  23قمری در مورد فتح استخر به
دست اعراب و کشتارعظیمی که آنها از ایرانیان کردند ،آورده است:
«گوین�د عثمان ابنابیالعاص آهنگ اس�تخر کرد و چندان که خدا
خواست بکشتند و چندان که خواستند غنیمت گرفتند و کسان به
غ�زا [جنگ] رفتند ،پس از آن عثمان م�ردم را به جزیه دادن و ذمی
ش�دن خواند و کس فرس�تادند و او نیز کس فرستاد و هربذ و همه

فراریان یا گوشه گرفتگان پذیرفتند و تعهد جزیه کردند».

مقدار جزیه و خراج بس��یار باال بود .در تاریخ طبری در زیر وقایع
س��ال پنجاه و نهم آمده است که میزان مالی را که اعراب از خراسان
بردند ،بالغ بر بیست هزار هزار درهم بود.
«ابوحفض گوید :یزید بن عبدالرحمان گفت :از خراسان چه مال با
خود آوردهای؟

گفت :بیست هزار هزار درهم».

در تاریخ قم آمده است که:

«عم�ر خطاب امر کرد ...به هر جریبی از گندم چهار درهم بنهاد و
از جو دو درهم و از خنلستان هشت درهم و از انگورستان و رطاب

شش درهم .و بر ششصد هزار آدمی از اهل ذمت جزیه بنهاد».

میزان جزیهای که در س��ال  282هجری قم��ری فقط از قصبه قم

گرفته میشود ،بالغ بر پنج هزار و سیصد و پنج دینار بود.
ایرانی��ان حتی مجب��ور بودند ب��رای برگزاری جش��نهای نوروز
ومهرگان ب��ه اعراب باج دهند ،در زمان عمر درس��ال  42قمری662/
 -تاریخ طبری ،جلد پنجم صفحه .2008
 -تاریخ طبری ،جلد هفتم صفحه  2880در زیر وقایع سال پنجاه و نهم هجری.
 -قمی .حس�نابنمحمد ،تاریخ قم ،به تصحیح وحتش��یه اس��تاد جالل الدین تهرانی،
تهران ،انتشارات طوس ،1361 ،صفحه .181
  -تاریخ قم ،صفحه  .125برای مطالعه مبالغ عظیمی که اعراب بابت خراج و جزیه فقط
از ناحیه قم از ایرانیان دریافت میکردند ،میتوان به کتاب تاریخ قم ،بخشهای مربوط
به خراج ،صفحههای  107تا  190مراجعه کرد.
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میالدی ایرانیان برای مهرگان و نوروز ده میلیون درهم پرداختند.
«معاویه  ...به عبدالرحمان بنابیبکره ،دربارهی سرزمین بصره
نی�ز چنین نوش�ت :و آنها را دس�تور داد که هدیهه�ای نوروز و
مهرگان نزد وی فرستند .در نوروز و جز آن و در مهرگان ده ملیون

[درهم] نزد وی فرستاده میشد».

در زمان یزید در سال  105قمری 723/میالدی باج جشنهای نوروز

و مهرگان را دوباره بر ایرانیان برقرار کردند.
مهر بردگی بر گردن ایرانیان
اعراب برای نگه داشنت میزان خراج و جزیه اهل ذمه ،بر گردن رعایا
دوالی [گردن بند] میانداختند و در محل گره آن مهری میگذاشتند .در
بخش توضیحات کتاب فتوح البلدان آمده است که در مصر کسانی که
جزیه خود را پرداخت میکردند ،مهری مسین به گردن میانداختند و

این کار در ایران نیز معمول بوده است.
«ابوع َبیده از کثیرابنحشام ،از جعفرابن برقان و او از میمون ابن
ُ
مهران روایت کند که :عمر  ...حذیفه و ابنحنیف [فرس�تادگانش]
را به خانقین [در آن زمان خانقین بخشی از ایران بود] فرستاد .آن
جای از خنس�تین سرزمینهایی اس�ت که فتح شد .آن دو ،خنست

دوالی مهردار بر گردن اهل ذمه نهادند و سپس خراج گرفتند».
« ...ولید ،از واقدی  ...روایت کند که  ...عثمانابنحنیف بر گردن
پانص�د و پنجاه هزار ت�ن از رعایا [دوالی] مهر دار نهاد و در زمان

والیت او خراج به صد هزار هزار درهم می رسید».
 -یعق�وب .احم�د بنابی ،تاریخ یعقوب�ی ،ترجمه محمد ابراهی��م آیتی ،تهران ،علمی
فرهنگی 1366 ،چاپ پنجم ،جلد دوم صفحه .145
 -تاریخ یعقوبی ،جلد دوم صفحه .280
 -فتوح البلدان ،بخش توضیحات ،صفحه های  232و .233
 -فتوح البلدان ،بخش مربوط به ایران صفحههای  33و .34
 -فتوح البلدان ،بخش مربوط به ایران صفحه .32
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خشونت اعراب در گرفنت جزیه و خراج
ب��رای گرفنت جزی��ه و خراج از اهل ذمه در آغ��از تصرف ایران به
دست اعراب ،خشونت زیادی اعمال میشد .تاریخنویسان شواهدی
را در این مورد آوردهاند .اش��اره ش��ده اس��ت که در زمان عمر برای
گرف�تن جزیه از اهل ذمهای که جزیه خود را پرداخت نکرده بودند ،بر
س��ر آنان روغن میمالیدند و در آفتاب نگاه میداشتند تا بدین وسیله
آنان را شکنجه کنند.
«اب�و یوس�ف میگوی�د :عمرابناخلطاب وقتی از س�فر ش�ام باز
میگش�ت ،بر مردمی گذشت که آنان را در آفتاب نگه داشته بودند
و روغن بر سرش�ان مالیده بودند ،علت را پرس�ید به او گفته شد
جزیه خ�ود را نپرداختهاند و برای آن که جزیه را بپردازند آنان را
شکنجه میدهیم».

حت��ی گاهی از مواقع هم حکم میش��د ک��ه وراث مردگانی از اهل
ذمه که جزیه خود را نپرداخته بودند ،باید جزیه درگذش��تگان خود را
بپردازند ،تا بتوانند مردگان خود را دفن کنند.
«پ�س از وف�ات عبدالعزیز ،حاک�م جدید مصر عب�داهلل عبدامللک
ابنمروان ،همه افراد از بیس�ت سال به باال را گرد آورد ،فراریانی
را ک�ه در میان آنان بودند داغ نهاد و بفرمود هیچ مردهای را پیش

از آن که جزیه او پرداخت شود دفن نکنند».

روح اهلل خمینی در کتاب حتریر الوسیله جلد چهارم ،به همین نکته
اشاره کرده است که اگر یکی از اهل ذمه در آخر سال فوت کند و جزیه
خود را در آن س��ال پرداخت نکرده باش��د ،وراث شخص متوفی باید
جزیه او را بطور کامل بپردازند و اگر شخص در میان سال فوت کند،
 -تاری�خ اجتماع�ی ایران ،جلد چهارم بخش دوم ،صفحه های  875و  ، 876به نقل از
کتاب اخلراج ابویوسف صفحه .150
 -تاری�خ اجتماع�ی ای�ران ،جلد چهارم بخش دوم ،صفح��ه  ، 876به نقل از جزیه در
اسالم ترجمه دکتر محمد علی موحد صفحه .147
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وراث او باید نسبت به مدت زمانی که شخص متوفی در آن سال زنده
بوده است ،جزیه برای او بپردازند.
«مساله  - 9ذمى اگر بعد از متام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه
مبيرد جزيه از او س�اقط منىش�ود بلك�ه حاك�م آن را از تركه وى
مىگيرد ،و اگر در وسط سال مبيرد و در صلحنامه اول سال شرط
ش�ده باشد از تركه او مىگيرد ،و همچنني است اگر زمان پرداخت
بني س�ال تعيني ش�ده باش�د و او بعد از حتقق شرط مرده باشد،
و اما اگر ش�رط ش�ده باش�د كه هر ماه فالن مبلغ بپردازد و او در
بني س�ال مبيرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزيه
را از تركه او مىگيرند ،و اگر آخر س�ال براى پرداخت معني ش�ده
باش�د به اين معنا كه او در آخر س�ال بدهكار ش�ود و او جلوتر از
دنيا برود حاكم مسلمني چيزى از او طلبكار منىشود ،و اگر شرط
ش�ده باش�د كه جزيه را از همان اول س�ال بدهكار باشد ولى آخر
سال بپردازد و او در بني سال مبيرد آيا ورثه مىتواند تا آخر سال
پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورث بدهى مدتدار او فورى
مىش�ود؟ مساله محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند

ساير بدهىها بعيد نيست».

در کتاب تاریخ قم آمده است که اعراب کسانی را که از پرداخت خراج
امتناع میکردند ،سرنگون میآویختند و کتک میزدند .خانههایشان
را خراب میکردند ومزارعش��ان را میگرفتند و اموالش��ان را ضبط
میکردند.
«پس به وقت استخراج مال خراج از ایشان مطالبت مال میمنودند
و ایش�ان امتناع میکردند تا بدان میرسید که ایشان را سرنگون
در میآویختن�د و میزدند و َس�راهای ایش�ان خ�راب میکردند و
ضیعتهای [زمین های زراعتی] ایشان را به دست فرو میگرفتند

و اموال ایشان را برمیداشتند».

در تاریخ طبری در زیر وقایع س��ال صد و دهم قمری آمده اس��ت
 -حتریر الوسیله ،آیت اهلل خمینی ،جلد چهارم ،بخش اهل ذمه ،گفتار در مقدار جزیه مساله .9
 -تاریخ قم ،صفحه .161
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ک��ه ،اعراب برای اخ��ذ جزیه و خ��راج ایرانیان را حتقی��ر میکردند،
جامههایشان را پاره میکردند ،کمربندهایشان را بر گردنهایشان
میبستند.
«...عاملان خ�راج در کار گرفنت خراج اص�رار ورزیدند و بزرگان
عجم را حتقیر کردند ،مجشر ،عمیرةابن سعد را بر دهقانان مسلط
ک�رد که متوقفش�ان کردن�د ،و جامههایش�ان را پ�اره کردند و
کمربندهایش�ان را بر گردنهایش�ان افکندند و از مردم ضعیف
که مسلمان شده بودند جزیه گرفتند ،از این رو مردم سغد و بخارا

کافر شدند»...

ایرانیان��ی که از ظلم و فجایع اعراب به س��توه آم��ده بودند ،امید
به ناجی بس��ته بودند که برای جنات آنان از هندوس��تان ظهور کند و
ایرانیان را از ظلم و جور اعراب رهایی بخشد .در اشعار زیر که به قول
دکتر عبداحلسین زرین کوب «ناله جانسوز زرتشتی ایران دوستی بود
که در زیر فش�ارها و رجنها و ش�کنجهها آرزو میکرد که یک دس�ت

خدای�ی از آس�تین غیب بر آید و کش�ور را از چنگ تازی�ان برهاند»،
توس��ط ایرانی به ستوه آمدهای در آن زمان سروده شده است ،شاعر
آرزوی آمدن جنات دهندهای را میکند ودر ضمن فجایعی را که اعراب
در حق ایرانیان اِعمال میکردند را شرح میدهد .در این اشعار شاعر
به دریافت جزیه و خراج از ایرانیان اشاره میکند.
اصل این اشعار به زبان پهلوی است و صادق هدایت این اشعار را

به صورت آزاد ترجمه کرده و در مجله سخن به چاپ رسانده است.
اس��تاد ملکالشعرای بهار اصل پهلوی این اشعار همراه با ترجمه
دری آن را ،با توضیحات کاملی درمجله سخن منتشر کرده است .در
اینجا ترجمه دری استاد بهار آورده میشود.
 -تاریخ طبری ،جلد نهم صفحه  4095در زیر وقایع سال صد و دهم هجری .
 -زرین کوب .عبداحلس�ین :دو قرن سکوت ،تهران ،جاویدان ،چاپ هفتم 1356 ( 2536
خورشیدی ) ،صفحه .101
 -مقاله آمدن ش�اه بهرام ورجاوند ،صادق هدایت ،مجله س��خن ،سال دوم شماره 7
تیرماه  ،1324صفحه .540
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ِکی باشد که پیکی آید از هندوستان
که رسید آن شاه بهرام از دودمان کیان
که فیل هست هزار [و] سراسر دارد فیلبان
که آراسته درفش دارد بآیین خسروان
پیش لشگر برند بوسیله سپاه سرداران
مردی گسیل باید کردن ،زیرک ترجمان
ک�ه ش�ود وبگوی�د ب�ه هندوس�تان
ک�ه ما چ�ه دیدی�م از دس�ت تازیان
ب�ر ی�ک گ�روه ،دی�ن ن�زار ک�رد...
وبرفت شاهان شاهی ما از چیز ایشان


................................

.............................



نه بهتر ،نه مبردی ،بلکه باستهزا وریشخند
بس�تاندند گیرند به س�تم از مردان
زن و خواسته های شیرین ،باغ ،بوستان

"جزیه"برنهادندقسمتکردندبرسران
با وجود اسلیک ،خواستند «ساو» [خراج] گران
بنگر که چند بد افکند دروغ بدین جهان
« -شاه بهرام از دوده کیان ،پادشاه موعودی است که به اعتقاد زرتشتیها مقارن ظهور
هوشیدر پدید خواهد آمد ...گویند این بهرام ورجاوند در آن روزگار زمام پادشاهی بدست
گیرد و چون بسن سی سالگی رسد لشکر از چین و هند فراز آورد و به بلخ یا بهرود شتابد
و پیروزی ش��گرف یابد و ایران آبادان کند ( ».دو قرن س��کوت  ،عبداحلسین زرین کوب،
بخش یادداشتها صفحه های  297و.)298
 -یک بیت از شعر آورده نشده است .به اصل منبع مراجعه شود.
« -در آغاز (فتح ایران به دست اعراب) عماالن خلیفه در سواد بر هر سر (نفر) ماهانه (به
نظر س��الیانه درست میآید) چهار درهم جزیه مینهادند ،و اهل قریه را شمار میکردند
و دهق��ان قریه را میگفتند که قریه تو فالن مقدار باید جزیه بپردازد ،بروید آن را در بین
قوم توزیع کنید .آن گاه عامالن ،به موسم خویش میآمدند و از دهقان ،جزیه اهل قریه را
میستاندند ( ».دو قرن سکوت ،عبداحلسین زرین کوب ،بخش یادداشتها صفحه ،298
به نقل از ابی عبید ،االموال صفحه .)52
 -استاد ملک الشعرای بهار معتقد است که « َا َسلیک» ممکن است همان عسلی باشد ،که
بعد از حمله اعراب واش��غال ایران ،اعراب ایرانیان وس��ایر اهل ذمه را مجبور کردند که
وصلههایی بر روی لباس خود نصب کنند تا ازمسلمانان متمایز باشند .این قانون عاملی
بود برای حتقیر وکوچک کردن اهل ذمه .این وصلهها به نامهای َع َسلی ،غیار و یا یهودانه
خوانده میشد ودر اصطالح عام بعدها به نام وصله جهودی نامیده شد .برای مشاهده
توضیحات بیشتر در این مورد میتوان به بخش لباس مخصوص وعالمات مشخصه اهل
ذمه در این کتاب مراجعه کرد.
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که نیس�ت بدت�ر از او در جهان از ما
بباید آن شه بهرام ورجاوند از دورۀ کیان
بیاوری�م کی�ن تازی�ان ...
چنانک�ه رس�تم آورد صد کین جهان
...........................
...........................



تا ناپدید شوند دروغها و گشودکان [بستگان دروغ] از این جهان

فرجام یافت بدرود و شادی
شورش ایرانیان بر ضد اعراب و پرداخت جزیه و خراج
جور و تعدی و خشونتی که اعراب همراه با حتقیری که برای گرفنت
خراج و جزیه از ایرانیان اعمال میکردند ،سبب شورش و مقاومتهای
بس��یاری در نقاط مختلف ایران شد .ایرانیان که مورد این جتاوزات و
حتقیرها واقع میشدند بر ضد اعراب دست به شورش و قیام میزدند
و هنگامی که به س��ختی س��رکوب و قتلعام میش��دند راهی به جز
قبول اس�لام نداش��تند تا بتوانند تا حدودی از این جتاوزها و حتقیرها
بکاهند.
در بسیاری از موارد اشاره شده است که ایرانیان از روی دلبستگی
ب��ه اس�لام روی نیاوردند بلکه به خاطر فرار و تنف��ر از جزیه بود که
مجبور شدند که قبول اسالم کنند.
در تاریخ طبری در زیر حوادث سال صد هجری آمده است:
عمر بنعبدالعزیز خلیفه اس�لامی به جراحبنعب��داهلل حاکم عرب
خراس��ان نوش��ت که :بنگر هر که در قلمرو تو سوی قبله مناز میبرد
جزی��ه از او بردار .عامالن جراح حاکم عرب خراس��ان به او گزارش
دادند که:
« ...مردم به اسالم روی آوردهاند و این سبب نفرت از جزیه دادن
است ،آنها را امتحان کن که ختنه کردهاند یا نه؟»
 -یک بیت از اشعار آورده نشده است به اصل منبع مراجعه شود.
  -مقاله یک قصیده پهلوی ،استاد ملکالشعرای بهار ،مجله سخن ،سال دوم شماره
 8شهریور سال  ،1324صفحه های  577تا .581
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در تاریخ طبری آمده اس��ت که این مساله را حاکم عرب خراسان
به عمر خلیفه عرب گزارش کرد .خلیفه در جواب او نوش��ت :حضرت

محمد به دعوتگری فرستاد و نه ختنهگری.
طبری در زیر وقایع سال صد و دهم هجری آورده است که ابولصیدا
فرستاده عرب خلیفه که ماموریت او دعوت مردم به اسالم بود ،مردم
مسرقند را به اس�لام خواند و مردم برای فرار از جزیه به ش��تاب به
مسلمانی روی آوردند ،با برداشنت جزیه و خراج درآمد دستگاه خلیفه
اسالمی کاهش یافت و اشرش والیتدار عرب خراسان ،به حسنابن
العمرط��هی کندی عامل عرب مسرقند ،نوش��ت :که خراج منبع درآمد
مسلمانان است و آنان که مسلمان شدهاند از روی دلبستگی ،به اسالم
روی نیاوردند بلکه برای فرار از جزیه بوده اس��ت ،به همین دلیل آلت
مردان تازه مسلمان را نگاه کن آیا ختنه کردهاند یا نه ،آزمایش کن آیا
تازه مسلمانان سورهای از قرآن را یاد گرفتهاند ،در آن صورت خراج
را از آنان بردار.
«ابوالصیدا س�وی مسرقند رفت که حسنابنابیالعمرطهی کندی
عامل آنجا بود ،بر جنگ و خراج.
گوین�د :پ�س ابوالصیدا م�ردم مسرقن�د و اطراف آنرا به اسلام
خواند به ش�رط آنکه جزیه از آنها برداش�ته ش�ود ،و کس�ان با
شتاب به مسلمانی روی آوردند ،غوزک به اشرس نوشت که خراج
کاس�تی گرفته ،اشرس به ابیالعمرطه نوشت که خراج مایه قوت
مس�لمانان اس�ت ،ش�نیدهام که مردم س�غد و امثال آنها از روی
دلبستگی اسالم نیاوردهاند ،بلکه برای فرار از جزیه به مسلمانی
روی آوردهاند ،بنگر هر که ختنه کرده و فرایض را به پا داش�ته و
اسالمش نکو شده [ختنه کرده است] و سورهای از قرآن را آموخته،

خراج از او بردار».

اشرس  -والیت دار عرب خراسان
ابوالصیدا  -فرستاده خلیفه برای دعوت مردم به اسالم
حسن ابن العمرطۀ کندی – عامل عرب مسرقند برای جنگ و خراج.
 -تاریخ طبری ،جلد نهم صفحه  3960زیر وقایع سال صدودهم هجری.
 -تاریخ طبری ،جلد نهم صفحه .4093
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ظل��م و تعدی و جتاوزی که حکمرانان عرب بر ایرانیان وارد کردند
باعث ش��ورشهایی در نقاط مختلفی از ایران ش��د .این شورشها از
طرف اعراب و سرسپردگانش��ان به شدت سرکوب میشد .در تاریخ
طبری و س��ایر منابع تاریخی به این ش��ورشها و قیامها اشارههای
بسیاری شده است.
در س��ال  24قمری پس از مرگ ُعمَ ر مردم کابل بر ضد اعراب قیام

کردند.
در س��ال  29قمری پس از این که مردم خراس��ان مطلع شدند که

عثمان کشته شده است بر ضد اعراب شوریدند.

در سال  30قمری مردم گرگان قیام کردند.
در س��ال  39هج��ری مردم فارس و کرمان ب��ر ضد عامالن عرب
شوریدند و س��هلبنحنیف عامل علیابنابیطالب را از فارس بیرون
کردند و از پرداخت خراج سر باز زدند .ابن عباس ،عامل علی با گروه

بسیاری به سوی فارس رفت و شورش مردم فارس را سرکوب کرد.
در سال  37قمری در زمان خالفت علیابنابیطالب مردم خراسان
و نیش��ابور قیام کردند .علی ،خلیدة بنقرهیربوعی را برای س��رکوب

مردم نیشابور فرستاد.
ش��ورشهایی هم در اس��تخر ( 39هجری 660-659/میالدی) و در
بادغیس ،هرات و پوش��نگ ( 41هج��ری  662-661/میالدی) و ری در
س��ال  64هجری ( 684-683میالدی) و خراس��ان سالهای  61و 66

هجری بر ضد اعراب اجنام گرفت.
پس از این که حدود صد س��ال از اشغال ایران گذشت ،شورشها
و مقاومتهای پراکندهای که ایرانیان بر ضد اعراب اجنام میدادند به
صورت منسجمتری شروع شد .ابومسلم در سال 130قمری مخالفت با
 -تاریخ طبری ،جلد پنجم صفحه  2089در زیر وقایع سال  24قمری .
 -تاریخ طبری ،جلد پنجم صفحه های  2112و  2113زیر وقایع سال  29قمری.
 -تاریخ طبری ،جلد پنجم صفحه  2118زیر وقایع سال  30قمری.
 -تاریخ طبری ،جلد ششم صفحه  2674زیر وقایع سال  39قمری.
 -تاریخ طبری ،جلد ششم صفحه  2582زیر وقایع سال  37قمری.
 -اش�پولر .برتولد :تاریخ ایران در قرون خنس�تین اسلامی ،ترجمه جواد فالطوری،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم  ،1364صفحه .35
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خلفا را در خراسان شروع کرد .او عمال از اطاعت خلفا سرپیچی کرد.

ابومسلم در سال  138قمری به دست خلیفه به قتل رسید.
سندباد زرتشتی که از یاران ابومسلم بود ،قیام ابومسلم را دنبال

کرد ،ولی او هم در سال  138قمری به قتل رسید.
استاد سیس در سالهای  150یا  151قمری ( 767یا  768میالدی)

بر ضد اعراب قیام کرد.

ش��روع قیام بابک در س��ال  201هجری 816/میالدی بود .پس از
حدود بیست سال مقاومت و جنگ عاقبت بابک به دست افشین گرفتار
آمد و به دربار معتصم خلیفه عرب فرستاده شد .معتصم ،بابک دالور

ایرانی را در سال  223قمری 838/میالدی به قتل رساند.
در س��ال  247هجری 861/میالدی ،مردم سیستان با یعقوبلیث
بیعت کردند و او را امیر سیس��تان نامیدند .او عمال سلس��له مستقل
صفاریان را در سیستان پایهگذاری کرد.
مقاوم��ت و قیامه��ای ایرانیان بر ضد اع��راب را میتوان از حلاظ
پایههای مذهبی به دو دس��ته تقسیم کرد .دسته اول قیامهایی بودند
ک��ه قیام کنندگان هنوز باورمند آیین اولی��ه خود پیش از حمله اعراب
بودند و به آن اعتقاد و همبس��تگی داشتند ،مانند قیامهای پراکندهای
که تا س��الهای حدود  110هجری در ای��ران صورت گرفت .قیامهای
سندباد و استاد سیس و بابک را هم میتوان جزو این دسته از قیامها
به حساب آورد.
 -تاریخ طبری ،جلد یازدهم صفحه  4691زیر حوادث سال  138قمری.
 -تاریخ طبری ،جلد یازدهم صفحه  4715زیر حوادث سال  138قمری.
 -ایران در قرون خنستین اسالمی ،صفحه .84
 -تاریخ طبری ،جلد سیزدهم صفحه .5804
 -تاریخ طبری ،جلد سیزدهم صفحه های  5855و .5856
برای مطالعه جزئیات قیام بابک میتوان به دو منبع زیر مراجعه کرد:

الف-بابک خرمدین دالور آذربایجان ،نوشته استاد سعید نفیسی ،تهران انتشارات فروغی ،سال
.1342
ب-بابک (رمان شمش��یر آخته) نوش��ته جالل برگش��اد ،ترجمه رحیم رئیس نی��ا -رضا انزابی،
انتشارات نشر تندرو انتشارات نگاه  ،تهران  ،چاپ 1365

 -یزدانیان .حس�ین :زندگی یعقوب لیث ،تهران ،انتش��ارات طوس ،چاپ سوم 2536
( 1356خورشیدی) ،صفحه .54
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دس��ته دوم قیامهایی بودند که قیام کنن��دگان دیگر باورمند آیین
نیاکان خود نبودند و به اس�لام گرویده بودند .ولی آنها برای آزادی
س��رزمین خود از زیر س��لطه اعراب و خلفا قیام کردند .از این دسته
میتوان به قیام ابومسلم خراسانی و یعقوب لیث اشاره کرد.
به هر صورت پس از گذشت دو قرن از حمله اعراب و اشغال ایران،
بسیاری از ایرانیان یا به جبر و زور و یا به میل خود پیرو آیین اسالم
ش��دند و زرتشتیان که در زمان حمله اعراب اکثریت مطلق ایرانیان را
تش��کیل میدادند ،پس از گذش��ت دو قرن ،با این که هنوز شمار آنان
در ایران بسیار بود ،جزو اقلیت قرار گرفتند و مسلمانان اکثریت مردم
ایران را تشکیل میدادند.
جزیه از قرن سوم هجری (نهم میالدی) تا حمله مغول
درقرن سوم هجری (نهم میالدی) سلسلههای مستقل محلی ایرانی
بوجود میآیند .یعقوبلیث سلس��له صفاریان را در سیستان بوجود
م��یآورد ( 247قمری 861/میالدی) .سلس��لههای مس��تقل آلبویه و
طاهریان بوجود میآیند .این سلس��لههای محلی ایرانی روش بسیار
مساملت آمیزتری در مقایس��ه با اعراب نسبت به زرتشتیان در پیش
گرفتند .خش��ونت اولیهای ک��ه اعراب طی دو ق��رن در مورد ایرانیان
زرتشتی اجرا کردند کمتر شد .این سلسلهها مدارا و شکیبایی بیشتری
را از خود نش��ان دادن��د .در آن هنگام در حالی ک��ه اکثریت ایرانیان
به اس�لام گرویده بودند هنوز شمار بس��یاری از زرتشتیان در نقاط
مختلف ای��ران زندگی میکردند .در آذربایج��ان ،ری ،قم ،اصفهان،
یزد ،کرمان ،فارس ،نواحی جنوبی بحر خزر ،خوزستان تعداد زیادی
زرتشتی زندگی میکردند .مرکز حقیقی زرتشتیان در جنوب ایران در

ناحیه فارس بود.
یعقوبلیث صفاری سلسله صفاریان را در ایران ایجاد کرد .آنان
رابطه بسیار انسانیتری نسبت به زرتشتیان در پیش گرفتند .ولی به
 -اش�پولر .برتول�د :تاریخ ایران در قرون خنس�تین اسلامی ،ترجمه جواد فالطوری،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم  ،1364صفحههای  346و .347
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هر حال صفاریان هم پس از گذشت حدود دو قرن مسلمان شده بودند
و حنوه برخورد آنان با اهل ذمه از قوانین اسالمی تاثیر میگرفت .در
کتاب زیناالخبار گردیزی اش��اره شده است که عمروبنلیث صفاری
برادر یعقوب دارای سه خزینه [خزانه] مالی بود ،که همیشه همراه وی
ب��ود .یکی از این خزانهها به ن��ام خزانه صدقات و «گزَیدها» خوانده

میشد.
مصحح تاریخ «زیناالخبار گردیزی» معتقد است که« :گزیه شکلی

از گزیت اس�ت ،به فتحه اول و کس�ره دوم که معرب [عربی شده] آن جزیه

باشد .به معنی مالیه و خراج و پولی که از کفار ذمی میستاندند».

خزانه گزید نشان دهنده آن است که در زمان عمرولیث از اهل ذمه
در ایران جزیه گرفته میشده اس��ت .وجه جمع آوری شده در خزانه
صدقات و گزیدها خرج س��پاه میگردید ،ک��ه هماهنگی کامل با فقه
اس�لامی دارد که در آن اشاره شده است که درآمد جزیه باید صرف
مخارج سپاهیان شود که بر ضد کفار جنگ کنند.
یعق��وب و عمرولیث صفاری که پدران آن��ان روزگاری جزیه پرداز
اعراب بودهاند ،پس از گذش��ت دو قرن و مسلمان شدن خاندان آنان،
خود جزیهگیر از هموطنان ایرانی زرتشتی خود شدند.
ق��رن چهارم تا ق��رن هفتم هج��ری را میتوان دوران رس��تاخیز
فکری ایرانیان به حس��اب آورد .ایرانیان در این دوران خود را از زیر
اس��تیالی نظامی ،سیاس��ی و فرهنگی اعراب آزاد کردند و به آزادی
نسبی رسیدند .این حتول ،آزادی فکر و اندیشه را در پی داشت .در آن
دوران شاهان سنی مذهب غزنوی ،سلجوقی و خوارزمشاهی در ایران
حکومت میکردند.
سلس��له ایرانی آلبوی��ه در قرنه��ای چهارم و پنج��م قمری در
بخشهایی از ایران حکمرانی میکردند .آنان روش بس��یار مالیمتری
از اعراب و مس��لمانان صدر اس�لام و خلفای راشدین و اموی با غیر
مسلمانان داشتند .در دوران آنان ،اهل ذمه دارای آزادیهای بسیاری
 -گردیزی .ابوس�عید عبداحلی :زین االخبار گردیزی ،تصحیح عبداحلی حبیبی ،تهران،
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،1347 ،صفحه .142
 -زین االخبار گردیزی ،پای نوشته صفحه .142
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بودند و تعداد بس��یاری از آنان دارای کارهای دولتی و اداری بودند.

وزیر عضدالدوله دیلمی مسیحی بود.
بنیامین تطیلی که در سال  563قمری 1168/میالدی از شهر بغداد
بازدید کرده اس��ت به جمعیت چهل هزار نفری یهودیان بغداد اشاره
کرده است .او اشاره میکند که یهودیان دارای  28کنیسه و ده مرکز

تعلیماتی در بغداد داشتند.

بانکداران و بازرگانان یهودی در بغداد به کار مش��غول بودند.
بس��یاری ازفیلس��وفان یه��ودی در قلم��رو حکومت آلبوی��ه زندگی

میکردند.
آلبویه ،به سنن ایرانی پیش از اسالم ارج بسیاری مینهادند و روابط
آنان با زرتش��تیان بسیار دوستانه و انس��انی بود .ابونصرخداشاده
مجوس��ی خزانهدار عضدالدوله بود و علیبنعباس مجوس��ی طبیب
مخصوص او بود.میزان پش��تیبانی عضدالدوله از زرتشتیان تا حدی
بود که هنگامی که مس��لمانان در ش��یراز به زرتشتیان حمله کردند،

عضدالدوله متجاوزان مسلمان را به سختی مجازات کرد.
ناصرخس��رو قبادیانی در اشعاری که میسراید اشاره میکند که
در قرن پنجم قمری در زمان غزنویان ،یهودیان و مس��یحیانی که در
ش��هر بلخ زندگی میکردند ،از آزادی بسیاری برخوردار بودند .آنان
در آسایش به سر میبردند و ناصرخسرو از این وضعیت تا حدودی
شکایت میکند:
ب�ا جه�ودان حس�ن کنن�د ب�ه بلخ
وی�ن خس�ان جمل�ه اه�ل زُ نّ ارن�د
وآنک�ه زُ نّ �ار ب�ر منی بندن�د
همچو م�ن روز و ش�ب ب�ه تیمارند
 -کرمر .جوئل.ل :احیای فرهنگی آل بویه ،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ،تهران،
مرکز نشر دانشگاهی ،سال  ، 1375چاپ اول ،صفحه .121
 -احیای فرهنگی ال بویه ،صفحه .124
  -احیای فرهنگی ال بویه ،صفحه .125
  -احیای فرهنگی ال بویه ،صفحه  130تا .132
 -احیای فرهنگی ال بویه ،صفحه .134
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حرم�ت امروز ،م�ر جهودان راس�ت
اه�ل اسلام و دی�ن ح�ق ،خوارند



بنیامین تودالیی مینویس��د که در س��وریه روابط امساعیلیان با
یهودیان بس��یار دوس��تانه بود ،و در ایران ی��ک جامعه یهودی حتت
حکومت امساعیلیان میزیس��ت که به هنگام جن��گ با آنان همکاری

میمنود.
ربای بنیامین تودالیی ،جهانگرد یهودی در حدود س��الهای 1166
میالدی  561قمری ،سفر خود را از اسپانیا آغاز و به بسیاری از نقاط
پرجمعیت آن زمان مس��افرت میکند .او به هر نقطهای که میرس��ید
آمار یهودیان آن منطقه و موقعی��ت اجتماعی آنان را بیان میکند .او
اشاره میمناید که در زمان سلطان سنجر سلجوقی جمعیت بزرگی از
یهودیان در ایران زندگ��ی میکردند .ربای تودالیی آماری از جمعیت
یهودیان ارائه میدهد.
ش��هر شوش و ایالم هفت هزار نفر ،در رودبار بیست هزار نفر ،در
نهاون��د چهار هزار نفر ،در عمادیه بیس��ت و پنج هزار نفر ،در همدان
س��ی هزار نفر ،در طبرستان چهار هزار نفر ،در اصفهان پانزده هزار
نفر ،در شیراز ده هزار نفر ،در شهر خیوه در کنار رود جیحون هشت

هزار نفر ،در مسرقند پنجاه هزار نفر یهودی زندگی میکردند.
ربای تودالیی اشاره میکند که یهودیان در آن زمان جزیه پرداخت
میکردن��د .یکی از وظایف حاکم هر منطقه ،جمعآوری جزیه یهودیان

بوده است.
  -دیوان ناصرخسرو قبادیانی ،صفحه .182
 -لوئیس .برنارد :تاریخ امساعیلیان ،ترجمه دکتر فریدون بدرهای ،تهران ،انتشارات
توس ،اسفند  ،1362صفحه .119
 -نتصر .آمنون :س�یری در تاریخ یهود ایران ،بخش س��وم دوره سلجوقیها( ،ترجمه
س�فرنامه بنیامین بن یونا تودالیی) ،پادیاوند جلد س��وم ،ل��س آجنلس 1999 ،میالدی،
انتشارات مزدا ،صفحه های  1تا .18
TUDELA. BENJAMIN: The Itinerary of Benjamin of Tudela, Philipp
Feldheim Inc, First Edition 1907, Page 77.

  -تودالی�ی .ربای بنیامین :س�فرنامه ربای بنیامین تودالی�ی ،ترجمه مهوش ناطق،
تهران ،انتشارات کارنگ ،سال  ،1380صفحههای  118تا .127
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« ...آنها حتت س�لطه ش�اه ایران هستند که توسط عامل خود از
آنها مالیات میگیرد .این مالیاتی است که در سرزمین اسالمی از
هر فرد ذکوری از پانزده سالگی به باال ،سالی یک زر امیری– که آن

برابر است با یک و یکسوم زر مرابطی – گرفته میشود».

در کتاب س��لجوقیان و غز در کرمان آمده اس��ت که در سالهای
حدود  599تا  600قمری ( 1203و  1204میالدی) در کرمان بر رعایا ستم
و ظلم فراوان وارد آوردند و از اهل ذمه ،یهودیان و زرتش��تیان جزیه

گرفتند.
جزیه از عهد مغوالن تا عصر صفوی
در س��ال  617قمری 1220/میالدی ،مغ��والن به ایران حمله کردند
و ش��هرهای بسیاری را ویران و مردم بیش��ماری را قتلعام کردند.
درتاریخ آمده است که آنها برخی از شهرها را با خاک یکسان کردند.
تاریخ نویسان ارقام بسیار باالیی از کشته شدگان در حمالت مغولها
ارائ��ه میدهند .آنها از کش��تارهای میلیونی ایرانیان در ش��هرهای
نیش��ابور ،مرو ،هرات یاد میکنند و از ویران ش��دن ش��هرهای بلخ،
مرو ،نیش��ابور ،هرات ،توس ،ری ،قزوین ،هم��دان ،مراغه ،اردبیل
مینویسند .روشن است که اهل ذمه که در آن هنگام در ایران زندگی
میکردند ،از این قتل و غارتها مصون مناندند و از آنان هم بسیاری
کشته شدند.
با چیرگی مغ��والن در ایران نظام حکومتی ایران که تا حدودی بر
مبنای قوانین اسالمی پایه گرفته بود ،برای مدتی حدود صد سال در
ایران فرو ریخت .مغوالن از حلاظ مذهبی پیرو عقیده شمنی بودند که
مجموع��های از جادوگری و احضار روح بود و اصوال آنها را بیدین
 -سفرنامه بنیامین بن یونا تودالیی ،پادیاوند جلد سوم صفحه .14
 -محم�د ب�ن ابراهیم ،س�لجوقیان و غز در کرمان ،به تصحیح دکتر ابراهیم باس��تانی
پاریزی ،تهران ،انتشارات طهوری ،1343 ،صفحه .207
 -بویل جی .آ ،تاریخ ایران کمبریج جلد پنجم از آمدن س��لجوقیان تا فروپاشی دولت
ایلخانان ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،1366 ،صفحه های  456و .457
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میخواندند.
برای مغوالن دی��ن مطرح نبود و تفاوتی بین مس��لمان و یهودی،
مس��یحی و زرتش��تی وجود نداش��ت .به علت بیدینی اولیه مغوالن
آنان منیکوش��یدند که دین خاص��ی را بر مردم حتمیل کنند .برمبنای
دس��تور چنگیزخان به متام ادیان آزادی داده شد و روحانیون مذاهب
از پرداخت مالیات معاف شدند .در دربار چنگیزخان جلسات مباحثه

بین روحانیان مسیحی و یهودی و دانشمندان چینی اجنام میگرفت.
همزیس��تی مس��املت آمیزی بی��ن پی��روان ادیان مختل��ف در دربار
فرمانروایان مغول وجود داشت.
در دوران خنس��تین غلبه مغوالن ،دریافت جزیه از اهل ذمه متوقف
ش��د و از آنان دیگر جزیهای دریافت منیشد .ارغون خان [690/683
قمری برابر با 1291/1286میالدی] در نامهای که به پادشاهان مسیحی
مغرب زمین مینویسد ،به آنان اطالع میدهد که مسیحیان از پرداخت

جزیه معاف میباشند.
سیاس��ت مدارا و برابری ک��ه مغوالن در مورد مت��ام ادیان اجنام
میدادن��د دیری منیپاید ،رفتهرفته برخی از خانان مغول به اس�لام
میگرایند و قوانین اس�لامی را در مورد دیگر ادیان دوباره به اجرا در
میآورند .غازان خ��ان [ 703/694قمری برابر با  1304/1295میالدی]

در سال  694قمری 1295 /میالدی از دین بودایی به اسالم میگراید.
او نام محمود را بر خود میگذارد .غازانخان سیاست مدارای مذهبی
مغوالن را دیگر دنبال منیکند و به تضعیف دیگر ادیان میپردازد .به
فرمان او مساجد و مدارس علوم دینی ساخته میشود .به دستور او

بتها را میشکنند و بتخانهها و آتشکدهها را خراب میکنند.


 -اش�پولر .برتول�د ( :)Bertold Spulerتاری�خ مغول در ای�ران ،ترجمه دکتر محمود
میرآفتاب ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1351 ،صفحه .174
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .203
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .206
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .223
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .191
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .193
 -تاریخ ایران کمبریج جلد پنجم ،صفحه  ،514به نقل از جامع التواریخ.
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غازان در روز جلوس خود بر ختت س��لطنت ،دوباره جزیه را برای
مس��یحیان و یهودیان برقرار و فرمان ختریب معابد مسیحی و یهودی
و بودایی را صادر کرد .مغوالن برخی از این معابد را به شکل مسجد

درآوردند.
اما غازان در س��ال  696قمری 1297/می�لادی ،تا حدودی تغییر
سیاس��ت داده و دستور میدهد که تسهیالتی در پرداخت جزیه برای

مسیحیان ایجاد شود.
غازانخان در سال  699قمری 1299/میالدی ،دمشق را فتح میکند،
او دستور میدهد که مسیحیان و یهودیانی که جزیه میپردازند از هر

گونه آسیبی مصون مبانند.
در سال  706قمری 1306/میالدی ،اوجلایتو جانشین غازان وصول
جزیه از اهل ذمه را دوباره برقرار میکند.
خواجه رشیدالدین فضلاهلل وزیر دانشمند عصر مغول ،ابتدا مست
وزارت غازانخ��ان را به عهده داش��ت و پس از م��رگ غازانخان در
سال  706قمری 1306/میالدی مست وزارت اوجلایتو دیگر خان مغول
را به عهده گرفت .خواجه خود پزشک بود و مجتمع عظیم دانشگاهی
ربَ ع رش��یدی را در نزدیکی تبریز بنا ک��رد .او برای تأمین مخارج این
مجتمع عظیم دانشگاهی منابع مالی مختلفی را در نظر گرفت ،یکی از
منابع مالی را که او برای تأمین مخارج و تعلیم و تربیت دانش��جویان
در نظر گرفته بود ،ختصیص جزیه دریافتی از مردم غیرمسلمان روم
و قس��طنطنیه و هند بود .این موضوع مش��خص میکند که در زمان
غازانخان و اوجلایتو ،خانان مس��لمان شده مغول ،از اهل ذمه جزیه
دریافت میشده است .خواجه رشیدالدین در مکاتبات خود به پسرش
خواجه سعدالدین آورده است که:
« ...ش�ش هزار طالب علم دیگر از ممالک اسلام ب�ه امید تربیت
ما آمده بودند ،در دارالس�لطنه تبریز ساکن گردانیدیم و فرمودیم
که ادرارات [مس�تمری و مقرری] و میاومات [حقوق روزانه] ایشان
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .225
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .227
 -تاریخ مغول در ایران ،صفحه .226
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را از حاص�ل جزی�ه روم و قس�طنطنیه کبری و جزی�ه هند اطالق
کنند تا ایش�ان از سر رفاهیت خاطر به افاده و استفادت مشغول

گردند».

در دوران س��لطان اویس جزیهای که س��الیانه مردان مسیحی و
یهودی میپرداختند به صورت زیر بود:
« ...هش�ت دینار از متموالن ،ش�ش دینار از متوسط حال و چهار

دینار از افراد مقل حال».

فرمانی از اوزن حس��ن پادش��اه آققویونلو در دس��ت است که او
درس��ال  880قمری برابر  1475میالدی صادر کرده است .بر مبنای
این فرمان کشیشان و کلیسا از پرداخت جزیه وخراج معاف شدهاند.
این فرمان نشان دهنده آن است که در اواخر قرن نهم هجری و اواخر
قرن پانزده میالدی هم از اهل ذمه جزیه دریافت میشده است .میزان

وحنوه دریافت جزیه مشخص نیست.
جزیه در عهد صفویه
در سال  907قمری 1502/میالدی شاهامساعیل اول پایههای دولت
صفوی را بنا نهاد .حکومتی که بر مبنای قوانین اس�لام و شیعه اثنی
عشری بنا یافته بود .شاهامساعیل چنین میپنداشت که رسالتی الهی
بر عهده او گذاشته شده است که متام ایرانیان را مسلمان و به مذهب
 -ستوده .منوچهر :مقاله تبریز در روزگار خواجه رشیدالدین فضلاهلل از کتاب :مجموعه
خطابههای حتقیقی درباره رش�یدالدین فضلاهلل همدانی ،تهران ،انتش��ارات دانش��گاه
تهران 1350 ،شمس��ی ،صفحه  ،164به نقل از کتاب مکاتبات ،یا مجموعه رساالت وزیر
رشیدالدین فضلاهلل ،مکتوب ش��ماره  51به پسر خود ،خواجه سعدالدین .همان طور که
قبلًا اش��اره شد در فقه اسالمی جزیه دریافت شده از اهل ذمه را باید در جهاد و جنگ با
کفار خرج کرد و شاید این اولین و آخرین باری در تاریخ اسالم باشد که باج و جزیه اهل
ذمه طبق دستور این وزیر دانشمند ،نه تنها صرف جنگ و کشتار نشده ،بلکه به امر تعلیم
و تربیت و آموزش دانشجویان اختصاص یافته است.
 -تاریخ ایران کمبریج ،گردآورنده جی .آ بویل ،مترجم حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر،
 1366چاپ اول ،جلد پنجم ،صفحه  ، 506به نقل از دستور الکاتب ورق .220 A
 -تاری�خ اجتماع�ی ای�ران جلد چه�ارم ،بخش دوم ،صفحه  ،972با اس��تناد به :آ.و.
پاپازیان ،منت فارسی فرامین ،ایروان ،1956 ،صفحه .257
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ش��یعه اثنیعش��ری درآورد و برای اجنام این مقصود از هیچ کوشش
و جنایتی فروگذار نکرد و با خش��ونتی غیرقابل تصور برای اجنام این
مقصود قدم برداشت .در رفتار شاه امساعیل هیچ نشانهای از مدارای
مذهبی یافت منیشد .او هنگامی که تبریز را بدون جنگ فتح کرد ،گروه
تبرائیان را در ش��هر راه انداخت که آنها بر خلفای س��هگانه سنیان
لعنت میگفتند و متام مردم مجب��ور بودند که آنان را همراهی کنند و
بیش باد گویند و هر کس که از این کار س��رپیچی میکرد او را به قتل
میرس��اندند .با این همه شاه امساعیل بسیاری را در تبریز کشت او
حتی زنان آبس�تن ،با جنینهایی که در شکم داشتند را هم از دم تیغ

گذراند.
ایرانیان س��نی مذهب در عهد صفوی به شدت مورد تعقیب و آزار
قرار گرفتند و این سیاست تعقیب در متام دوران صفوی به جز دوران
کوتاه سلطنت شاه امساعیل دوم دنبال شد .در زمان شاه امساعیل و
شاهطهماسب قوانین اسالمی پیاده و اجرا شد و سنیان ایرانی و دیگر
اقلیتها س��خت حتت فشار قرار گرفتند .ولی در زمان شاهعباس اول
فشارهای مذهبی بر اقلیت مسیحی کاهش یافت و آنان از آزادی بسیار
زیادی برخوردار بودند .ولی یهودیان و زرتشتیان در متام دوران عصر
صفوی حتت فشار و آزار بودند .در اواخر عصر صفوی این آزارها به
اوج خود رسید و در این دوران حتی مسیحیان هم حتت فشار بسیاری
قرار گرفتند.

وینچنت��و دالِس��اندری تاجر ونیزی دراواس��ط ق��رن نهم هجری
وشانزدهم میالدی در زمان شاه طهماسب صفوی به ایران مسافرت
کرده است ،او درسفرنامه خود اشاره میکند که در زمان مسافرت او
به ایران شاه طهماسب شصت وچهارساله است واز زمان سلطنتش
پنجاه یک س��ال میگ��ذرد که برابر حدود  981قم��ری 1574/میالدی
اس��ت .او مینویس��د در این زمان مس��یحیان به صورت خانوادگی
مالیات میپرداختند ،که به احتمال زیاد همان جزیه است .اومینویسد
 -س�فرنامه ونیزیان در ایران ،ترجم��ه دکتر منوچهر امیری ،تهران ،خوارزمی،1349 ،
بخش سفرنامه بازرگان ونیزی در ایران ،صفحه .409
 - Vincetio D’Alessandri

186

درد اهل ذمه

هر خانواده مسیحی بر مبنای ثروت و درآمد خود سالیانه بین پنج تا

هشت دوکات پرداخت میکرده است.
در مت��ام عصر صفوی از اهل ذمه جزیه گرفته میش��د .در کتاب

عباسنامه آمده است که در آن عصر از یهودیان جزیه گرفته میشد.
منابع مختلف به دریافت جزیه از غیر مسلمانان اشاره کردهاند .کمپفر
در س��فرنامه خود اش��اره میکند که یکی از منابع درآمد دولت در آن

زمان گرفنت جزیه از غیرمسلمانان بوده است.
میزان جزیه در عصر صفوی
منابع مختلف ،مقادیر متفاوتی را برای میزان جزیهای که در عصر
صفوی از یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان گرفته میشده است ،ذکر
کردهاند .برخی از منابع ذکر میکنند که میزان دریافت جزیه برای متام
اقلیتهای مذهبی تقریبًا به یک اندازه بوده است.
در کتاب ش��رفنامه بدلیسی که در حدود سال  1007قمری1598/
میالدی ،نوش��ته ش��ده و در آن زندگی و تاریخ مردم کردستان مورد
بررسی قرار گرفته ،اشاره شده است که میزان جزیه حدود چهارهزار
نفر از اهل ذمه که در آن زمان در آن مناطق زندگی میکردند بر مبنای
هفتاد آقچه به ازای هر نفر بوده اس��ت .هر دوازده آقچه عثمانی برابر
یک مثقال نقره ارزش داشته است.
«جزی�ه و خ�راج چهار هزار نفر کفره با اس�لوب جزیه قدیم که هر
نفر قرار هفتاد آقچه باش�د .یکهزار و پانصد هزار و س�ی و س�ه
هزار و سیصد و بیست و چهارآقچه عثمانی میشود که هر دوازده

عثمانی یک مثقال نقره خالص است».

در کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میالدی
 -سفرنامه ونیزیان در ایران ،بخش سفرنامه وینچنتو ِ
دالساندری ،صفحه .447
 -عباسنامه ،صفحه  218و.219
 -سفرنامه کمپفر ،صفحه .118
 -بدلیسی .امیرشرف خان ،شرفنامه بدلیسی یا تاریخ مفصل کردستان ،به قلم محمد
عباسی ،تهران ،موسسه مطبوعاتی علمی ،صفحه .463
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آمده است که ،میزان جزیه از غیرمسلمانان (مسیحیان ،زرتشتیان و
یهودیان) در عصر صفوی به طور متوس��ط برای هر مرد بالغ بیست
س��اله تا پنجاه ساله ،س��الیانه یک مثقال طال (حدود  4.6گرم) بوده

است.
اس��تاد مینورسکی بر ش��رحی که بر تذکرهامللوک آورده است به
اخذ جزیه از مردم غیرمس��لمان ایرانی و خارجی اشاره میکند .وی
میآورد که:
«جزی�ه حاصل از م�ردم غیرمس�لمان ایرانی و خارج�ی بر طبق
گفت�ه دومان در صفح�ه  46یهود و ارامنه مجب�ور بودند که خراج
و جزی�های معادل ی�ک <( >MEDICAL.مقصود مثق�ال برابر 4.69
گرم) طال س�رانه بدهند .این سرانه شامل مردان میگشت .تونو
در صفح�ه  216میگوید که :یهود که در حفط آیین خود پافش�اری
میکردند و تغییر مذهب منیدادند هر یک ساالنه مبلغی معادل یک

سکن میپرداختند».

سانس��ون میزان جزیه مس��یحیان را برای افراد تا پانزده س��ال
برابر هفت لیور و ده س��ل و از بیست س��اله به باال پانزده لیور ذکر

می  کند.
سرکله گیر مامور جمعآوری جزیه
در اواخ��ر عصر صفوی در ش��هر کرمان برای جم��عآوری جزیه
 -تاریخ ایران از دوره باستان تا پایان سده هجدهم میالدی ،گروه پژوهشگران روس،
ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،انتشارات پیام ،چاپ چهارم  ،1354صفحه .529
- Thevenot

  -سازمان اداری حکومت صفوی ،حتقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر
تذک�رة امللوک ،ترجمه مسعود رجب نیا،به کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی ،تهران،
امیرکبیر ،1378 ،صفحه .223
 -لیور واحد پول قدیم فرانسه بود و هر چهل و پنج لیور معادل یک تومان بود .سفرنامه
تاورنیه صفحه .704
 -یک ریال معادل  96سل میباشد سفرنامه تاورنیه صفحه .704
  -سانس�ون .سفرنامه سانس�ون ،ترجمه دکتر تقی تفضلی ،تهران ،ابن سینا،1346 ،
صفحه .134
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زرتشتیان یک مامور به نام سرکله گیر از طرف دولت انتخاب میشد
که وظیفه او جمع آوری جزیه زرتشتیان بود.
«معموال س�رکله گیر ،از زرتش�تیانی انتخاب میش�د که تازه به
دین اسالم در آمده بودند و این به این دلیل بود که چنین شخصی
همه زرتش�تیان را میش�ناخت و از میزان متول آنه�ا آگاه بود و
میدانس�ت که در چه موقع میتواند مالیات و جزیه مورد بحث را

وصول کند».

اجاره و حواله جزیه
در اواخر دوران صفوی جزیه زرتش��تیان را ب��ه اجاره میدادند،
بدینمعنی که ش��خصی درآمد جزیه سالیانه زرتش��تیان را از دولت

خریداری میکرد و سپس به جمعآوری جزیه از آنان اقدام میکرد.
مش��خص است که ش��خص اجارهگیر چه فش��ار و سختی برای
دریافت هرچه بیش��تر جزیه از زرتشتیان بر آنان وارد میکرده است.
در کتاب تذکره صفویه کرمان آمده اس��ت که در س��ال  1068قمری/
 1658میالدی ،در زمان شاهعباس دوم ،قریب به پانصد نفر از زرتشتیان


کرمان در سر راه شاه از این مساله شکایت کردند.

در س��ال 1084قمری 1673/میالدی ،در زمان شاه سلیمان جزیه
زرتش��تیان کرمان را به اجاره صادق جدیداالس�لام و رستم دادند و
آنها مبالغ گزافی را از زرتشتیان کرمان طلب کردند .زرتشتیان رسید
نشان دادند که جزیه خود را پرداختهاند ،ولی اجارهگیران گفتند که این
رس��یدها ساختگی است و از زرتشتیان خواس��تند که جزیه را دوباره
پرداخ��ت کنند .وزیر وقت هم از اجارهگی��ران طرفداری کرد .بر اثر این
فشارها و اجحافات چون زرتش��تیان قادر به پرداخت جزیه نبودند از

خانههای خود فراری گشتند و«بعضی به بیغولهها متواری شدند».
 -مش�یرزی .میرمحمد س�عید :تذکره صفویه کرمان ،مقدمه و تصحیح و حتشیه دکتر
محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ،نشر علم ،چاپ اول  ،بخش مقدمه صفحه .43
 -تذکره صفویه کرمان ،بخش مقدمه صفحه  ،44به نقل از صفحه  257منت اصلی کتاب.
 -تذکره صفویه کرمان ،صفحه .251
 -تذکره صفویه کرمان ،بخش مقدمه صفحه  ،47به نقل از اصل کتاب.
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در حدود سال های  1090قمری 1680/میالدی در زمان سلطنت شاه
سلیمان ارمنیان لنجان چند سالی بود که جزیه خود را پرداخت نکرده
بودند .صدراعظم شاهسلیمان پادشاه وقت دستور داد که حواله داده
شود که حقوق سربازان از محل جزیه ارمنیان پرداخت شود .سربازان
مس��تقیمًا به ارمنیان مراجعه کردند و درخواست پول کردند .ارمنیان
که قادر به پرداخ��ت مبالغ جزیه خود نبودند و راهی هم برای فرار از
چوب و چماق س��ربازان نداشتند ،به اعتمادالدوله مراجعه کردند و از
او خواستند که دین اس�لام را بپذیرند و مسلمان شوند تا بتوانند که
جزیه عقب افتاده خود را پراخت نکنند و از چوب و چماق سربازان در

امان باشند.
هر چه به اواخر عصر صفوی نزدیکتر میشویم مشاهده میشود
که سختگیری بیشتری برای دریافت جزیه از اهل ذمه صورت میگیرد.
این سختگیریها برای دریافت جزیه تا آنجا ادامه پیدا میکند که در
کرمان زرتش��تیانی را که قادر به پرداخت جزیه خود نبودند به زندان
میانداختند .حتی یک بار زندانیان زرتشتی سر زندانبانهای خود را

بریدند و زجنیرهای خود را باز کردند و از پش��تبام زندان گریختند.
در زمان محمدباقر مجلس��ی و زمان پس از او ،سختگیریها به اوج
خود میرسد.
در اواخر عصر صفوی ،در زمان ش��اه سلطانحسین که فشار بر
ارمنیان جلفا افزایش پیدا میکند ،بس��یاری از آنان از جلفا میگریزند
و به س��ورات هندوس��تان میروند .کس��انی که در جلفا باقی مانده
بودن��د دیگر قادر به پرداخت جزیه خ��ود نبودند و جلفاییان مقیم هند
س��عی میکردند که به خویش��ان خود در جلفای اصفهان کمک کنند
و جزی��ه آنها را بپردازند تا از فش��ار وارده بر آنان بکاهند .در کتاب
جلفای اصفهان آمده است که مگردیچ نامی بابت جزیه ارمنیان ایران،
 -سفرنامه سانسون ،صفحه های  30و .31
 -تذکره صفویه کرمان ،صفحه  46مقدمه.
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یکهزار و پانصد روپیه پرداخته است که این مبلغ را از جلفاییان هند

در سورات وصول کرده است.
دریافت عوارض و مالیات اضافی
جزی��ه تنها مالیات��ی نبود که در عصر صف��وی از اهل ذمه گرفته
میش��د .گاهی از اوقات بنا به ش��رایط مختلف ،عوارض جدیدی هم
وضع میش��د .فرمانی موجود است که در س��ال  1115قمری1703/
میالدی ،از طرف ش��اه سلطانحسین صفوی صادر شده است .طی
این فرمان مقرر شده بود که مبلغ شش دینار ،سالیانه به طور سرانه
از ارمنیان و یهودی��ان آذربایجان اخذ گردد .دو دینار آن برای تأمین
مخارج بازماندگان میرعبدالرزاق نامی ،کارسازی شود که بازماندگان
آن س��ید مرحوم در رفاه و آس��ایش زندگی کنند .خالصه منت فرمان
همایونی شاه سلطان حسین چنین است:
«...مق�رر فرمودی�م که هر س�اله وجه مذکور را چهار نفر س�ادات
مزبور باملس�اوات بازیافت و صرف معیش�ت خود منوده ،به دعا
گویی دوام دولت قاهره اش�تغال مناین�د .جماعت ارامنه و یهود
س�اکن آذربایج�ان دو دینار از جمله  6دین�ار مزبور را مخصوص
سادات مشارالیهم داشته باملساوات ،سال به سال ،واصل و عاید
سادات مذکور منوده موقوف دارند .و حکام و عمال آذربایجان ،به
خلاف حکم و حس�اب ،دخل در وجه مزبور ننم�وده و در هر باب،
امداد و اعانت س�ادات مزبور به تقدیم رس�انیده نوعی منایند که
هرساله وجه مزبور بالقصور و انکسار واصل و عاید ایشان شود.

و در عهده شناس�ند .حتریر ش�د ،ش�عبان املعظم س�نه ».1115
(مطابق با سال  1703میالدی)

در کتاب تاریخ جلفای اصفهان آمده است که ارمنیان به شاه سلطان
حس��ین ش��کایت کردهاند که عالوه بر جزیه از آنان طلب پرداخت ده
 -تاریخ جلفای اصفهان ،پای نوشته صفحه .151
 -تاریخ اجتماعی ایران ،جلد سوم صفحه  485بخش طبقه روحانیان.
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تومان جهت نعشکشی و هشت تومان هم جهت دانه ماکیان کردهاند
شاه س��لطان حس��ین طی فرمانی که صادر میکند این مالیاتهای
اضافی را به ارمنیان میبخشد و از ماموران دولتی میخواهد که دیگر
درخواست پرداخت این مالیاتها را از آنان نکنند.


«...بدین جهت از آس�تان ما استدعا کردهاند که به روال سابق آن
مبلغ نعش کشی و دانه ماکیان بر آنها بخشوده شود .لذا منبعد
احدی حق مطالبه از آنها ندارد .لذا بدون آزار و محض ترحم مبلغ
مذکور به تصدق َفرق فرقدان همایونی بر آنها بخشوده میشود تا
منبعد جهت آن اعمال و به اسم آن ملت چیزی طلب نشود تا موجب
اذیت آنها گردد .مستوفیان دارالسلطنه این حکم را در دفتر دیوان
خانه بنویسند و طبق آن رفتار منایند .که هر ساله تقاضای حکم
دیگری نباشد و خارج از فرمان عملی صورت نگیرد.

حتریرفی االجمادی الثانی  1128قمری ( 1716میالدی)».

جزیه در زمان افغان ها ،نادر شاه و زندیه
در زمان ش��اه سلطانحس��ین صفوی اذیت و آزار اهل ذمه به اوج
خود رسید .شاه سلطانحسین شیعهای بسیار متعصب وخرافی بود.
او بیش از بازیچهای در دست فقیهان شیعه با دیدگاههای جبل عاملی
نبود و میتوان گفت که در زمان شاه سلطانحسین اداره امور کشور
بیشتر با نظر روحانیون و فقیهان شیعه آن دوره اداره میشد .تعدی و
اجحافاتی را که فرستادگان شاه سلطانحسین در مورد افغانان سنی
مذهب در افغانس��تان اجنام دادند ،شورش افغانان را در پی داشت و
محمود افغان بر ضد دربار اصفهان ش��ورش کرد و پس از محاصره
شش ماهه در س��ال 1134قمری1722/میالدی اصفهان تسلیم افاغنه
شد و حکومت صفوی عمال پایان یافت.
 -مش��خص نیس��ت که این دو نوع مالیات بچه صورتی بوده است وحنوه و علت گرفنت
آن چگونه بوده است.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،پای نوش��ته صفحه  ،151این زمان حدود ش��ش سال قبل از
حمله افغانها به اصفهان و سقوط شاه سلطان حسین است.
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افغان جزیه بخش
افغانان در مورد اخذ جزیه از اهل ذمه رفتار مالیمتری را در پیش
گرفتند .هنگامی که محمود افغان در سال  1722اصفهان را محاصره
کرد جزیه ارمنیان و یهودیان و بانیان (هندیان مقیم ایران) را موقوف
س��اخت و بنا به توصیه مالزعفران جزیه عقب افتاده آنها را هم به

نصف کاهش داد.
پس از حمله افغانها دریافت جزیه از زرتشتیان قطع شد .ولی پس
از شکست و اخراج افغانها دریافت جزیه از زرتشتیان دوباره برقرار
شد ،زرتشتیان که صدمات و کشتار زیادی را در حمله افغانان حتمل
کرده بودند و در آن زمان ش��مار آنان بس��یار کاه��ش یافته بود ولی
بازماندگان آنها را دوباره سرشماری کردند و مالیات جزیه را بدون
هیچ کم و کسری بر آنان قسمت کردند.
در مورد این اتفاق ،شاعر زرتشتی چنین سروده است:


«ب�ه کرم�ان قتل عامی گش�ت یکره
بس�ی بهدی�ن در آن گردی�د کش�ته
ه�زاران م�رد بهدی�ن کُ ش�ته گردید
ز ایش�ان زندگ�ی برگش�ته گردی�د
منان�د از ده یک�ی ،کس زن�ده بر جا
فت�اد هر جا تن و دس�ت و س�ر و پا
ول�ی آن جزی�ه ب�د ب�ر ح�ال اول
نکردن�د ان�در آن چی�زی مب�دل
ز بع�د قت�ل ،م�ردم را ش�مردند
حس�ابش را ب�ه دفت�ر جمل�ه بردند
 -اصط�لاح افغان جزیه بخش را از دکتر ابراهیم باس��تانی پاریزی وام گرفتهام ،کتاب
«تاریخ صفویه کرمان» صفحه .51
 -مال زعفران مجتهدی س��نی مذهب بود که مست ش��یخ االسالمی محمود افغان را در
دست داشت .او مشاور امور مذهبی محمود بود.
 -فلور .ویلم :اشرف افغان بر ختت گاه اصفهان ،ترجمه دکتر ابوالقاسم سری ،تهران،
انتشارات توس 1367 ،چاپ اول ،صفحه .14
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بر ایش�ان «جزیه» را کردند قسمت
نهادن�د آن چنان�ی زش�ت بدع�ت
ب�ه ض�رب ظل�م بگرفتن�د ت�ا چند

خ�دا بگش�اد ناگ�ه آن چن�ان بند »
در دوران نادرش��اه افشار ،در س��ال  1151قمری 1739/میالدی،
نادر طی فرمانی که به فرزن��دش رضاقلی میرزا صادر کرد ،دریافت
جزیه از غیرمسلمانان را برای مدت سه سال لغو کرد.
« ...لهذا از ابتدای نوروز فیروزی قوی ییل لغایت سه سال متامی
مالوجهات و متوجهات ممالک محروسه ایران آن چه متعلق بایلیت
و اربابی و رعیتی بوده باش�د به موجبی در ذیل تفصیل یافته به
ختفی�ف مقرر و محال خالصه و تی�ول  ...که به ختفیف عمل کرده
اعم از آن که محال اربابی و رعیتی باشد و یا متعلق سرکار(فیص
آثار) و محال موقوفه باشد سوای خالصه و تیول...
جزی�ه ارامن�ه و اکارج�ه و یه�ود وهن�د و مج�وس و غی�ره –

بالتمام»...

پس از مرگ نادرش��اه و دوران پس از او ،دریافت جزیه ادامه پیدا
میکند و دریافت جزیه تا دوران ش��روع س��لطنت کریمخانزند ادامه
دارد .چون زرتش��تیان آوازه عدل و داد کریمخان را شنیده بودند ،دو
نفر بهدین (زرتش��تی) را به شیراز رهسپار کردند و آنان عریضهای را

به کریمخان تقدیم کردند.
جزیه در دوران قاجاریه
ن��وع نظام مذهبی حاکم در دوران قاجاریه را میتوان دنباله نظام
 -تاربخ زرتشتیان .فرزانگان زرتشتی ،صفحه .547
 -نادر ش��اه افشار طی فرمانی که صادر میکند ،بس��یاری از مالیاتها و عوارض را
برای مدت سه س��ال در ایران ملغی میکند .چاپ عکسی این فرمان همراه با منت کامل
آن در کتاب "دولت نادر شاه افشار" تألیف :م .ر .آروانو – ک .ز .اشرافیان ،ترجمه حمید
مومنی ،صفحات  97تا  99آمده است.
 -تاریخ فرزانگان زرتشتی ،صفحه .547
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مذهبی اواخر عصر صفوی به حس��اب آورد .نوع دیدگاههای فقهای
عصر قاجاریه نسبت به اهل ذمه تشابه بسیاری با دیدگاههای فقهای
ش��یعه عصر صفوی دارد .در اوای��ل دوران قاجاریه در حنوه زندگی
اقلیتهای مذهبی تفاوت زیادی با عصر صفوی مش��اهده منیشود.
فقط میتوان گفت که در دوران قاجاریه ،تعقیب و آزار س��نی مذهبان
و محدودیته��ای آنان به مقدار زیادی کاهش مییابد .در متام دوران
قاجاریه تا اواخر س��لطنت ناصرالدین شاه از اهل ذمه جزیه دریافت
می شد.
کنت دوسری در سال 1839میالدی 1255/قمری ،در زمان محمدشاه
قاجار به عنوان س��فیر فوقالعاده فرانسه به ایران میآید .او خاطرات
سفر خود را در کتابی به عنوان ایران  1840 – 1839به رشته حتریر در
میآورد .کنت دوسری در کتاب خود در مورد نظام گرفنت جزیه از اهل
ذمه مینویسد که در آن زمان جزیه از خانوادهها گرفته میشده است
و رئی��س هر خانواده به ازای هر خانواده دوازده و نیم فرانک پرداخت
میکرده است و مالیات به صورت سرانه دریافت منیشده است.
«طریقه مالیات گرفنت در ایران از نظر تئوری بسیار ساده است.
ایرانی چون مس�لمان است مالیات منیپردازد .هر رئیس خانواده

مسیحی و یهود دوازده فرانک و نیم مالیات میدهد».

چند سال بعد در سال  1843وس�ترگارد دانشمند و خاورشناس
دامنارک��ی از ایران بازدید میکند .او به یزد میرود و با زرتش��تیان
مالقات میکند و از ستمی که در مورد جزیه بر آنان میرود شواهدی
میآورد .او مینویس��د از یکهزار زرتش��تی ک��ه در آن زمان در یزد
زندگی میکردند ،فقط دویس��ت نفرشان میتوانستند به آسانی جزیه
خود را بپردازند و تعداد کمتری از آنان با مش��کالتی جزیه را پرداخت
میکردند و حدود نصف آنان حتی قادر به پرداخت جزیه خود نبودند.
او اش��اره میکند که زرتشتیان منیتوانستند به بسیاری از شغلهای
 -کن�ت دوس�ری ،ای�ران در  1839و  1840میالدی ،س�فارت فوق العاده کنت دوس�ری،
ترجمه احسان اشراقی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،1362 ،صفحه .107
 - Vesterguard
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سودمند هم اشتغال داشته باشند.
ملکونف مهندس روس در س��ال  1860می�لادی 1277/قمری ،در
زمان سلطنت ناصرالدینشاه به شمال ایران و شهر بارفروش (بابل)
میرود .او اشاره میکند که حدود پنجاه خانواده یهودی در آن زمان
در بارفروش زندگی میکردند ،آنان باید هر ساله مبلغ صد تومان به

عنوان جزیه بپردازند که حدود دو تومان به ازای هر خانواده میشد.
ب��رای اینکه بتوان مبلغی را که یهودیان به عنوان جزیه س��الیانه در
بارفروش میپرداختند با س��ایر درآمدهای دولت در آن زمان مقایسه
کرد یادآوری میشود که کل درآمد گمرک استرآباد در آن زمان مبلغی

حدود  1500تومان در سال بوده است.


اعمال خشونت در دریافت جزیه
در بس��یاری از مواقع گرفنت جزیه همواره با خشونت همراه بوده
اس��ت .به منونهای از آن که در مورد زرتش��تیان صورت گرفته و در
کتاب س��وادآموزی و دبیری در دین زرتشت آورده شده است ،اشاره
میگ��ردد .در این کتاب از قول یک��ی از جهانگردان اروپایی که حدود
س��ال  1865می�لادی در ایران بس��ر میبرده آمده اس��ت که مامور
جمعآوری جزیه ،ش��خص زرتش��تی را در بازار گرفت��ه و از او جزیه
خواسته است .در همان حال او را کتک میزده و سپس او را با طناب
به یک سگ بسته و با شالق به شخص زرتشتی و سگ ضربه میزده
است .میتوان مجس��م کرد که شخص بیچاره چه زجری از ضربات

شالق و گاز سگ حتمل کرده است.
لغو دریافت جزیه
یکی از مناطقی که زرتش��تیان ایرانی پس از حمله اعراب به آنجا
 -سواد آموزی و دبیری در دین زرتشت ،صفحه .171
  -ملکونف .بینا :س�فرنامه ایران و روس�یه ،تالیف عزالدوله و ملکونف ،به کوش��ش
محمد گلنب و فرامرز طالبی ،تهران ،دنیای کتاب ،چاپ اول  ،1363صفحه .157
 -سفرنامه ایران و روسیه ،صفحه .122
 -سروشیان .جمشید :سوادآ موزی و دبیری در دین زرتشت ،ارواین – کالیفرنیا1988 ،
صفحههای  163و .164
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مهاجرت کردند کش��ور هن��د بود .مهاجرت زرتش��تیان در دورههای
مختلف اجنام گرفته اس��ت .در قصه س��نجان آمده است که گروهی
از زرتش��تیان پ��س از حمله اعراب خنس��ت به جزی��ره هرمز رفتند و
س��پس از ایران به سنجان هندوستان مهاجرت کردند .آنان سپس در
سورات در نزدیکی مببئی کنونی مستقر شدند .پس از استقرار حکومت
صفوی فش��ار و آزار زرتشتیان شدت یافت و موج دیگری از مهاجرت
زرتشتیان از ایران به هند آغاز شد .اکثر مهاجران جدید هم به سورات
هند رفتند و در آنجا مس��تقر ش��دند .زرتشتیان ایرانی در هند به نام
پارسیان مشهورند .در قرنهای هجده و نوزده میالدی پارسیان هند
به پیشرفتهای زیادی در زمینههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در
هند نائل شدند .آنان قدرت و نفوذ زیادی در آجنا پیدا کردند و از حلاظ
امکانات مادی و اقتصادی به پیشرفتهای باالیی دست یافتند .در قرن
نوزدهم آنان کوش��ش کردند که به همکیشان زرتشتی خود در ایران
کمک کنند .آنان امکانات مالی در اختیار زرتشتیان ایرانی گذاشتند و
در باال بردن سطح زندگی و آموزشهای فرهنگی آنان کوششهایی به
عمل آوردند .مدارس جدیدی برای کودکان زرتشتی ایجاد کردند .آنها
سعی کردند که از زرتشتیان ایرانی در برابر آزار ،تعدی و جتاوزایی که
به آنان در آن زمان وارد میشد ،حمایت کنند .به همین منظور فرزانه
مانکجی که از پارس��یان هند بود در  31مارس سال  1854میالدی به

عنوان مناینده پارسیان هند به ایران آمد.
مانکجی خنست به یزد و کرمان رفت و سعی کرد که وضع زندگی
زرتش��تیان در آن مناطق را بهبود بخش��د .او سپس به تهران رفت و
مذاک��ره و گفتگو با اولیای دولت ایران را آغاز کرد .او زجر و تعدی را
که بر زرتشتیان یزد و کرمان وارد میشد را با مقامات دولتی در میان
گذاشت و مشکالتی را که جزیه برای زرتشتیان ایجاد میکرد را برای
 -برای مش��اهده خالصه ای از قصه س��نجان ،که داستان مهاجرت گروهی زرتشتیان
ایرانی به هند است ،میتوان به کتاب تاریخ فرزانگان زرتشتی صفحه  72تا  76مراجعه کرد.
  -نام کامل فرزانه مانکجی عبارت بود از فرزانه مانکجی ،پور لیمجی ،پور هوشنگ،ماتریا
ملقب به درویش فانی.
 -تاریخ فرزانگان زرتشتی ،صفحه .617
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دولتیان تهران مطرح کرد.
مانکجی پس از مدتی به هند رفت و در س��ال  1282قمری (1865

میالدی 1235/یزدگردی) دوباره به ایران و کرمان بازگشت.
یکی از خنستین اقداماتی که فرزانه مانکجی اجنام داد ،سعی در لغو
دریافت جزیه از زرتشتیان بود .در این راه کنت گوبینو کارمند سفارت
فرانس��ه ،که خود شاهد وضع اس��ف انگیز زرتشتیان ایرانی بود ،با
او همکاری کرد .س��فیر انگلیس در ای��ران هم در این مورد به او کمک
کرد .فرزانه مانکجی به اتفاق سفیر انگلیس در ایران با ناصرالدینشاه
قاجار در ایران مالقات کردند و توافق شد که دیگر ،جزیه مستقیما از
زرتش��تیان یزد و کرمان گرفته نش��ود و جزیه آنان که مبلغی بالغ بر
حدود  945تومان میشد ،توس��ط مناینده آنان در تهران مستقیمًا به
دولت پرداخت ش��ود .پرداخت جزیه زرتش��تیان در تهران بدین حنو،
حدود بیست سال ادامه یافت .کوششهای فرزانه مانکجی برای الغا
کامل جزیه به جایی نرس��ید ،تا این که اجنمن پارس��یان هند در دوم
دسامبر  1880میالدی عریضهای به ناصرالدینشاه نوشتند و طی آن
مشکالت و فشارها و نامردمیهایی را که بر زرتشتیان وارد میشد را
شرح دادند و در بخشی از آن نامه ،آنها از ناصرالدینشاه درخواست

کردند که از زرتشتیان ایرانی دیگر جزیه دریافت نشود.
از س��وی ناصرالدینش��اه به نام��ه اجنمن پارس��یان هند ترتیب
اثری داده منیش��ود و دریافت جزیه از زرتشتیان همچنان ادامه پیدا
میکند .چندی بعد پارسیان هند از وزیرمختار دولت انگلیس در ایران
درخواس��ت کمک میکنند و از او میخواهند که از نفوذ خود در دربار
قاجار اس��تفاده کند و در راه الغای جزیه ،زرتش��تیان ایرانی را کمک
کند .به همین منظور تامس��ون وزیر مختار انگلیس در ایران همراه با
فرزانه مانکجی چندین بار با ناصرالدینش��اه مالقات میکنند و به او


 -تاریخ فرزانگان زرتشتی ،صفحه .625
 -تاریخ فرزانگان زرتشتی ،صفحه .626
 -عریضه وکالی اجنمن پارس�یان هندوس�تان به ناصرالدین شاه ،ایران ،نامه بنیاد
مطالعات ایران ،سال نوزدهم شماره یک و دو ،زمستان  1379و بهار  ،1380صفحههای
 213تا .218
منت کامل این عریضه را میتوان در پیوست شماره  6در انتهای کتاب مطالعه کرد.
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یادآور میشوند در صورتی که ناصرالدینشاه اقدام به الغای جزیه
اهل ذمه کند ،از خود نامی نیک در جهان به یادگار خواهد گذاش��ت.
پس از این متاسها و مالقاتها ،ناصرالدینش��اه به سعیدخان وزیر
امور خارجه خود دستور میدهد که فرمان معافیت زرتشتیان از جزیه

را صادر کند.
س��راجنام ناصرالدینش��اه قاجار طی فرمانی که در ماه رمضان
س��ال  1299قمری مطابق با ماه ژوئیه  1882میالدی صادر میکند،
دریافت جزیه از زرتشتیان ایرانی را لغو میکند.
منت کامل فرمان ناصرالدینشاه بصورت زیر است:
سواد فرمان مهر نشان همایونی
نظ�ر به سپاس�داری عنایات واف�ره و عطای�ای متاکثره حضرت
واه�ب بیمنت عز امس�ه که پرتو وجود اقدس ما را آرایش تاج و ختت
فرمود و افاضه ذات همایون مارا موجب آسایش قاطبه و سکان ممالک
ایران بر ذمت همت ملوکانه فرمود الزم است که رفاهیت حال و فراغت
ب�ال عم�وم رعایا از هر طایفه و ملت و طبقه و عش�یرت را که در زیر
سایه مرحمت پیرایه ما باید به آسودگی بغنوند مهیا داریم و به زالل
موهبتی مخصوص زرع آمال هر یک را سرس�بز و شکفته فرماییم ،از
جمله طایفه زردش�تیان یزد و کرمان که از قدیم سکنه ایران و نتیجه
دودمان پارس�ایانند رعایت احوال آنها زایدًا علی ماکان منظور نظر
عنایت گس�تر همایون اس�ت به صدور این منشور قضا دستور امر و
مق�رر میداری�م که قرار اخذ مالیات امالک و رس�وم اضافیه و س�ایر
ع�وارض و وجوه�ات دیوان ب�ه همان نهج که در ش�هر و بلوک یزد و
کرمان با رعایای مُ س�لِم معامله میش�ود با زرتش�تیان سکنه آنجا
نی�ز بال زیاد و نقصان به همان طور معم�ول گردد و نظر به این قرار
چون مطالبه مبلغ هش�تصد و چهل و پنج تومان که به اسم دیگر از
طایفه مزبور گرفته شده است مرتفع خواهد بود لهذا از ابتدا هذالسنه
 -تاریخ فرزانگان زرتشتی ،صفحه های  633و .634
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یون�ت ئیل خیریت دلیل و مابعدیها مبلغ مزب�ور را به ختفیف ابدی
مرحمت و مقرر میفرمائیم که مقرب اخلاقان مستوفیان دیوان همایون
و سررش�تهداران دفترخان�ه مبارکه که مبلغ مزبور را از حش�و جمع
ی�زد و کرم�ان کلیه موض�وع و از دفتر اخراج مناین�د ،و حکام حال و
اس�تقبال والیات یزد و کرمان این مبلغ مخصوص را به ختفیف ابدی
برقرار دانسته از هذاه السنه یونت ئیل و مابعدها مطالبه آن را کلًا و
جزًا موجب مواخذه و سیاس�ت دانند و در مطالبه مالیات ملک و آب و
مس�تغالت و رسوم اضافیه و غیره به همان قرار که با سایر رعایای
آنج�ا معامله و رفتار میش�ود با زرتش�تیان نیز معم�ول دارند و در

عهده شناسند ،حتریر فی شهر رمضان املبارک سنه .1299
این تاریخ برابر با ژوئیه  1882میالدی است.
با اینکه ناصرالدین ش��اه قاجار دریاف��ت جزیه را از اهل ذمه لغو
کرده بود ،لغو این قانون مورد موافقت فقیهان و مجتهدان شیعه قرار
منیگیرد .آنان دریافت جزیه را بخش��ی از قوانین اس�لام به حساب
میآوردند و با لغو آن مخالفت میکردند.
در س��ال  1318قم��ری 1900 /میالدی ،با اینکه حدود  18س��ال از
الغای دریافت جزیه از زرتش��تیان میگذشت ،دوباره سعی شد که از
آنان جزیه گرفته ش��ود .اجنمن زرتش��تیان کرمان طی نامهای که در
جمادیالثانی سال  1318قمری مینویسد ،از بروز این مشکل شکایت
میکنند و ازمقامات دولتی درخواست کمک میکنند که به مشکل آنها
رس��یدگی کنند .ولی به نظر میآید که مقامات دولتی به نامه اجنمن
زرتشیان توجهی نکرده و به شکایت آنان ترتیب اثری منیدهند.
در نام��ه مجددی که اجنمن ناصری زرتش��تیان کرمان ،در تاریخ
جمادیالثانی سال  1322قمری/س��پتامبر 1904میالدی ،مینویسند،
 -باس�تانی پاریزی .دکتر ابراهیم :وادی هفت واد  -بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار
تاریخی کرمان ،تهران ،انتش��ارات اجنمن اث��ار ملی  ،1355 ،جلد یکم صفحههای  251و
.252
 -تاریخ زرتشتیان کرمان ،صفحه  ،90به نقل از نامه شماره  370مورخ جمادی الثانی
 1900/1318میالی اجنمن زرتشتیان کرمان.
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شکایت میکنند که دولتیان کرمان از زرتشتیان خواستهاند که دوباره
جزیه بپردازند و این موضوع باعث ناراحتی آنان ش��ده اس��ت .آنها
طی این نامه بار دیگر از صدراعظم درخواست کردند که به این مورد

رسیدگی کند.
س��ید ابواحلس��ن الری یکی از علمای دوران مشروطیت است ،که
از او بنام یکی از علمای طرفدار مش��روطیت نام برده شده است .اما
دیدگاهه��ای او بهیچ وجه با آزادی و برابری و مس��اوات انس��انها،
که از آرمانهای مش��روطیت بود ،هماهنگی ندارد .عبداحلسین الری
رسالهای بنام «قانون مشروطه مشروعه» در سال  1325قمری1907 /
میالدی ،یک س��ال پس از برقراری مشروطیت ،انتشار داد ،او در این
رس��اله به برقراری مجدد نظام جزیه برای اه��ل ذمه تاکید میکند و
میخواهد که گرفنت جزیه و حنوه مصرف آن در قانون اساسی [قانون
ملی] مشروطیت گنجانده شود .قانونی را که ناصرالدینشاه در سال
 1299قمری 1882/میالدی لغو کرد ،روحانی ش��یعه مشروطهخواه،
 25س��ال پس از لغ��و قانون خواهان برقراری مجدد آن میش��ود .او
معتقد اس��ت که اگر جزیه از اهل ذمه گرفته ش��ود گروهی از آنان با
میل وگروهی دیگر به اجبار مسلمان خواهند شد .عبداحلسین الری در
رساله خود مینویسد:
«قان�ون مل�ی ومصلحت مقتضی حتلی و ّ
جتلی ب�ه حلیه و حلی و
زیور شرع انور عقد ذمه وضرب جزیه بر کفار و اهل کتاب بر وجه
مقرر ش�رعی ،کما وکیف�ا و اخذا و صرفا ومصرف�ه مصارف بیت
املال املعد ملصاحل املسلمین ...،و اما فواید کلیه ومصاحل نوع ّیه
واحکام مل ّیه اهل جزیه این است که هرکدام مخالفت شرایط مقرره

 -تاریخ زرتشتیان کرمان ،صفحه .134
 محس��ن کدیور ،سیدعبداحلسین الری را چنین معرفی می کند «سید عبداحلسین الری
همان روحانی پر شر و شوری است که بعدها در الر ،نیمچه حکومتی اسالمی برای خود
بر پا کرد ،مردم را از پرداخت مالیات و ارتباط با کارگزاران حکومت مرکزی بر حذر کرد
و متبر پس�تی مخصوص بهنام «پس�ت ملت اسالمی» چاپ کرد .مخبر السلطنه هدایت
در مقام حاکم فارس ،در بهار  ۱۲۹۴خورشیدی« ،اردوی کافی» به الر فرستاد و به گفتهی
خودش «ش�ر» س�ید عبداحلس�ین را که «علم اس�تقالل برقرار کرده بود» کوتاه کرد».
(محسن کدیور ،روح وجان مشروطه برابری انسانها است ،مصاحبه ناصر رحیم خانی
با محسن کدیور ،سایت اخبار روز پنج شنبه  26مرداد  1385برابر  17اگوست )2006
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ذمه منودند ،خون و مال او حالل و داخل بیت املال .و اما فواید کلی
و مصاحل نوعی عملی شرعی آن است که اگر به این منوال و حکم
ع�دل و اعتدال مق ّدر به حکمت ذیاجللال با کفار معامله و اعمال،
هر آیینه متام کفره بالطوع والرغبة در چند س�ال مشرف به شرف

اسالم میشدند و تاکنون یک کافر در عالم باقی بر کفر نبوده»،

اوژن اوبن سیاستمدار فرانسوی ،در بین سالهای  1906تا 1907
میالدی در اواخر سلطنت مظفرالدینشاه ،وزیر مختار فرانسه در ایران
بود .او اش��اره میکند که در آن زمان تقریب��ًا دریافت جزیه در ایران
منس��وخ ش��ده بود و در اصفهان ،یهودیان در جمع صد تومان جزیه
پرداخت میکردند و در تهران یهودیان به طور منادین ابریشم به عنوان
جزیه میدادند ،که پرداخت بیست تومان جایگزین دادن ابریشمها هم

شده بود .یهودیان این مبلغ را به خیاط شاه میدادند.
جمهوری اسالمی ونظام جزیه
پ��س از صدور فرمان ناصرالدین ش��اه در لغو جزیه اهل ذمه ،هر
چ��ه زمان میگذرد نقش جزیه کمرنگ و کمرنگتر میش��ود و پس از
اس��تقرار مشروطیت به طور کلی در عمل بر چیده میگردد و هیچ گاه
در عصر پهلوی اجرا منیشود ،موضوع جزیه فقط در کتابهای فقهی
مجتهدان شیعه باقی میماند .اما گروهی از فقیهان معاصر شیعه در
کتابه��ای فقهی خود به لزوم دریافت جزیه اش��اره میکنند .به طور
مثال میتوان به کتاب حتریرالوسیله آیتاهلل روحاهلل خمینی اشاره کرد
که او بخش مهمی از آن را به احکام اهل ذمه اختصاص داده اس��ت و

در آن به لزوم اخذ جزیه و حنوه دریافت آن اشاره کرده است.
 -الری .س�ید عبداحلس�ین :رس�اله قانون مش�روطه مشروعه ،رس�ایل مشروطیت،
صفحههای  386و .387
 - Eugine Aubine.

 -اوب�ن .اوژن :ای�ران ام�روز  ،1907 – 1906ترجمه علی اصغر س��عیدی ،تهران ،زوار،
 ،1362صفحههای  310و .311
 -برای مش��اهده دیدگاههای آیتاهلل خمینی در مورد جزیه اهل ذمه میتوان به پیوست
ش��ماره « 4دیدگاه های آی�ت اهلل خمینی در مورد اهل ذمه در کتاب حتریرالوس�یله» ،در
انتهای این کتاب مراجعه کرد.
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در مقاله چش��ماندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی که
توس��ط علیاکبر کالنتری در فصلنامه فقه اهل بیت فارس��ی ،منتشر
شده است نویسنده پس از بررسی در مبانی فقه اسالمی جزیه و نگاه
به دیدگاههای فقهای اسالمی ،در پایان مقاله اینگونه جمعبندی کرده
است:

«-1جزیه وظیفهای است مالی ،نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت
آنان در حوزه اقتدار اسالم ،و جلوگیری از کشنت آنان.
 -2جزیه مالیاتی است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصاحل
عمومی جامعه قرار دارد.
 -3جزیه جایگزین خدمت نظامی اهل ذمه و حضور در صحنههای
جهاد و دفاع است».

سپس در انتهای مقاله چنین نتیجهگیری شده است که با توجه به
دالئل مش��روع بودن جزیه مانند آیه  29سوره توبه «حکومت اسالمی

میتواند به گونه درخور ،به دریافت آن [جزیه] بپردازد».
او عم�لا برقراری دوب��اره نظام جزیه برای اهل ذمه را پیش��نهاد
میکند .باید توجه داش��ت که فصلنامه فقه اهل بیت ،منعکس کننده
نظرگاههای فقهای شیعه معاصر در جمهوری اسالمی است ،که این
فقها در عمل امروزه (سال  1387شمسی 2008/میالدی) نظام حکومت
جمهوری اسالمی را هدایت میکنند.

 -چشماندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی ،علی اکبر کالنتری.

فصل هفتم
لباس مخصوص وعالمتهای
مشخصه اهل ذمه
لباس و عالمت مشخصه اهل ذمه در تاریخ
غیر مس��لمانان در کشورها و جوامع اسالمی در مقاطعی از تاریخ
مجبور بودند که از نوع خاصی از لباس و یا پوش��ش استفاده کنند و
یا عالمت مش��خصهای را در روی لباس و یا کاله خود داشته باشند،
تا بدین وس��یله از مسلمانان متمایز باشند و مسلمانان بتوانند با این
تفاوتها آنها را تشخیص دهند .
در پ��ارهای از مواقع آنها مجبور بودن��د که از لباسهای خاصی
استفاده کنند و یا لباسهایی به رنگهای مشخصی مانند عسلی (زرد)
ی��ا آبی در بر کنند و یا اجبار داش��تند که وصلههای��ی به اندازههای
مشخص و رنگهای معینی بر روی سینه و یا در پشت و یا روی کتف
خود بدوزند.
در قرآن آیهای مش��خص نیامده و یا اشارهای مستقیم نشده است
که اهل ذمه باید لباس��ی مخصوص بپوشند و یا عالمت مشخصهای
بر لباس خود داشته باشند ،ولی در طول تاریخ بنا به فتوای علما و یا
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فرامین خلفا و یا امیران و یا س��لطان و پادشاهان وقت این کار اجنام
گرفته است.
خنستین سندی که در آن اشاره شده است که اهل ذمه باید لباسهای
خاصی را بپوشند قوانین عمر میباشد ،که به نام «شروط العمریه»
معروف است .در صدر اسالم ،در زمان عمراخلطاب خلیفه دوم (637
تا  644میالدی 15/تا 23قمری) هنگامی که سپاهیان عرب شام (سوریه
فعلی) را تس��خیر کردند ،مسیحیان منطقه را مجبور کردند که قوانین
ویژهای را اجرا و از ش��رایط خاصی برای زندگی پیروی کنند .یکی از
شرایطی که در این قوانین وجود داشت این بود که لباس ،کاله ،عمامه
و کفش مسیحیان باید با مسلمانان متفاوت باشد و آنها نباید از نوع

فرم موی سر و باز کردن فرق سر از مسلمانان تقلید کنند.
در س��ال  235قمری 849/میالدی ،متوکل خلیفه اس�لامی (847
ت��ا  861میالدی) طی فرمانی که ص��ادر کرد قوانین و محدودیتهای
زیادی برای اهل ذمه ایجاد کرد ،او دستور داد که آنها را از کارهای
دولتی بیرون کنند و تعلیم کودکانشان را در مکتبهای اسالمی ممنوع
س��اخت ،بخش��ی از قوانینی که متوکل برای اه��ل ذمه وضع کرد در
مورد ن��وع لباس و عالمتهای ویژهای بود که اه��ل ذمه باید فقط از
آنها اس��تفاده میکردند .متوکل دستور داد که متام اهل ذمه عباهای
عسلی بپوشند و زنار ببندند و بر روی کالهی که بر سر مینهند ،دو
نوار آویزان کنند که رنگ نوارها با رنگ کاله مسلمانان متفاوت باشد.
غالمان اه��ل ذمه باید دو وصله بر لباسه��ای خود میدوختند ،یک
وصله بر روی سینه و یک وصله دیگر در پشت لباس .اندازه وصلهها
باید حدود چهار انگشت و به رنگ عسلی میبود اهل ذمه میبایستی
از عمامههایی به رنگ عس��لی اس��تفاده میکردند .روپوش زنان اهل
ذمه هم باید به رنگ عسلی باشد .آنها نباید کمر میبستند بلکه باید
زنّ ار میداشتند .شاعر عرب علیبنفهم در زمینه فرمان متوکل شعری
  -فرهمن�د .یونس ،ش�روط العمریه -معرفی متنی که��ن در باب اهل ذمه ،فصل نامه
تاریخ اسالم ،شماره  ،10تابستان .1381
  -زنار نوعی کمربند خاصی بود که مسیحیان بر کمر میبستند.
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سروده که در آن به عسلی اشاره کرده است .او معتقد بود که عالمت
عس��لی که اهل ذمه مجبور بودند بر روی لباس خود داش��ته باشند،
نشانگر و جود فاصله بین هدایت یافتگان [مسلمانان] و گمراهان [اهل
ذمه] است.
عسلیهایی که میان
هدایتیافتگان و گمراه این فاصله آورد.
عاقل را چه باک اگر بسیار شود

که بیشتر موجب بازگشت میشود.

لباس ویا عالمت مشخصه
اهل ذمه در ادبیات ایران
عالمت و یا وصلهای را که اهل ذمه مجبور بودند که روی لباسهای
خود بدوزند در ادبیات ایران به نامهای مختلفی خوانده ش��ده است.
«غی�ار» نامیده
ای��ن عالمتها به نامهای «عس�لی»« ،یهودانه» و یا َ
شده اس��ت .در دوران قاجاریه به «وصله جه�ودی» مشهور بود .این
عالمتها ی��ا وصلهها باید طوری روی لباس دوخته میش��د ،که به
آسانی قابل دیدن باشد و بتوان با دیدن آن ،اهل ذمه را تشخیص داد.
در آثار ادبی ایران میتوان شواهدی را برای نوع لباس و این وصلهها
و عالمت مشخص به دست آورد ،که نشان دهنده آن است که اهل ذمه
در دورههایی از تاریخ ،مجبور به نصب این عالمات بر روی لباسهای
خود بودند.
خنستین اش��ارههایی که در ادبیات ایران به نشان و یا عالمت بر
روی لباس اهل ذمه ش��ده است ،شعری است که ایرانی دلسوختهای
 -تاریخ طبری ،جلد چهارم ،صفحات  6022و  .6023برای مطالعه کامل جزئیات فرمان
متوکل میتوان به پیوست شماره  5در انتهای کتاب مراجعه کرد .شرح فرمان متوکل را
هم میتوان در دو منبع تاریخ ابنخلدون و تاریخ یعقوبی مطالعه کرد.
 اب�ن خلدون .ابوظیر عبدالرحمان :تاریخ ابن خلدون ،ترجمه عبداحملمد آیتی ،تهران،موسس��ه مطالعات و حتقیق��ات فرهنگی ،چاپ اول  ،1364جل��د دوم صفحههای  427و
.428
 احم�د ب�ن ابی یعقوب ،تاری�خ یعقوبی :ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران ،ش��رکتانتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم سال  ،1366صفحه .515
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در دوران اولیه حمله اعراب به ایران و اش��غال این سرزمین ،به زبان
پهلوی سروده و این شعر به وسیله استاد ملکالشعرای بهار به زبان
دری ترجمه شده است .در این شعر به کلمه «اَسلیک» اشاره شده که
اس��تاد بهار معتقد است که ممکن است فارسی کلمه عسلی باشد ،که
مبعنی وصلهای بود که زرتشتیان در آن روزگار اشغال ،مجبور بودند
بر روی لباس خود داشته باشند.
َسلیک» خواستند ساو [خراج] گران
با وجود «ا َ

بنگ�ر ک�ه چ�ه افکن�د دروغ بدی�ن جه�ان
انوری ش��اعر قرن شش��م ایران که در زمان سلطان سنجرزندگی
میکرده در اشعار خود این گونه آورده است :
گاه می دوخت ،یک را به کتف بر عسلی

گاه می بس�ت ،یکی را میان بر زُ نّ ار
ک�رده دوش ،یه�ود را تهدی�د

احتس�اب سیاس�تش ب�ه َغی�ار
در این اش��عار مشخص شده است که یهودیان در آن زمان مجبور
بودند که وصله عسلی بر کتف خود و یا وصله غیار را بر دوش خود
داش��ته باشند و مس��یحیان زنار بر کمر ببندند .داشنت غیار بر روی
لباس برای مجازات و یا حتقیر بکار میرفته است.
خاقانی شاعر قرن ششم میسراید:
فل�ک را یهودان�ه ب�ه کت�ف ارزق

یک�ی پ�اره ای زرد ،کت�ان منای�د
 -مقاله یک قصیده پهلوی ،اس�تاد ملک الشعرای بهار ،مجله سخن ،سال دوم شماره
 8شهریور سال  ، 1324صفحه های  577تا .581
 -دیوان انوری ،با مقدمه سعید نفیسی ،تهران ،انتشارات نگاه ،1376 ،صفحه .167
 -دیوان انوری ،صفحه .186
 -دیوان خاقانی ،ویراس��ته دکتر میرجاللالدین کزّازی ،تهران ،نشر مرکز ،1375 ،جلد
اول ،صفحه .218
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گردون ،یهودانه ،به کتف کبود خویش
آن زردپاره بین ،که چه پیدا برافکند
«خن�ل ب�ه جنبش آم�د ،گرنه یهود ش�د چرا
ری»
پ�اره زرد بر کتِ�ف دوخت ،بدان مُ َش�هَّ َ
خاقانی در مرثیهای که برای امام ناصرالدّین ابراهیم میس��راید،
میآورد:
«یهود آسا ،غیاری دوز بر کتف مسلمانان

اگرشان ،بر در اغیار دین ،بینی به دربانی»


خاقانی در مدح مظفّرالدین قزل ارسالن می سراید:
«خوش خوش ،چو یهود ،پاره ی زرد

ارزق آمس�ان زن�د صب�ح»
ِ
ب�ر
از این اش��عار مش��خص میگردد که در آن زمان یهودیان مجبور
بودند وصله کتانی زرد رنگ بر کتف خویش بدوزند.
مسعود سعد سلمان میسراید:
تا یهودی گش�ت باغ و ،جامه ها پوشید زرد

واف ،زند خوان
می نیارد زند خواندن ،زند ِ
تشبیه زرد شدن رنگهای باغ به یهودیان اشاره به این نکته است
که یهودیان در آن زمان مجبور بودند که لباس زرد رنگ بر تن کنند و
یا وصلهای زرد رنگ بر لباس خود بدوزند.
 -دیوان خاقانی ،جلد اول ،صفحه .189
 -دیوان خاقانی ،جلد اول ،صفحه ُ .602مشهری :شهرت یافنت ،مشهور بودن .جامهای
که برای زینت کنارهای به آن دوخته باش��ند که رنگش مخالف رنگ جامه باشد( .فرهنگ
فارسی سه جلدی عمید)
 -دیوان خاقانی ،جلد اول ،صفحه .617
زرق :آبی ،نیلگون( ،لغتنامه دهخدا ،فرهنگ فارسی عمید)
َ -ا َ
 -دیوان خاقانی ،جلد اول ،صفحه .649
 -گزیده اش�عار مسعود سعد ،به کوشش حسین لسان ،تهران شرکت انتشارات علمی
فرهنگی ،چاپ هفتم  ،1378صفحه  .176تشبیه یهودی شدن باغ به جهت برگهای زرد
پاییزی اس��ت که به غیار زرد رنگ یهودیان تش��بیه شده است .زند به معنی اوستا ،منت
کتاب مقدس زرتشتیان به کار رفته است .زند واف ،به معنی بلبل است و زندخوان منظور
خواننده کتاب زند .خواننده کتاب زند ،زرتشتی بلبل (توضیح از صفحه  357کتاب).
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ناصرخسرو به شمار زیاد یهودیان بلخ در دوران غزنویان اشاره
میکند که به راحتی در آن دوران میزیستند ،او میسراید:
«ب�ا جه�ودان حس�ن کنند ب�ه بلخ
وی�ن خس�ان ،جمل�ه اه�ل زنارن�د
وان ک�ه زن�ار ب�ر من�ی بن�دد
همچ�و من ،روز و ش�ب ب�ه تیمارند
حرم�ت امروز ،م�ر جهودان راس�ت

اهل اسلام و دی�ن ح�ق ،خوارند»
هم او میسراید:
«چون عسلی ش�د زخانت زرد ،چرا
ب�ا غزل دم�ی به طبع چون عس�لی
«از غ�زل و می چو تیر و گل نش�ود

پشت چون چوگان ،و روی چون عسلی»
تش��بیه صورت زرد رنگ را به عسلی  ،نش��ان دهنده آن است که
یهودی��ان در آن زمان لباس زرد رنگ میپوش��یدند یا وصلههای زرد
رنگ بر لباس خود داشتند و مسیحیان زنار بر کمر میبستند.
مجد همگر ،ش��اعر قرن هفتم هم اشاره میکند که در آن زمان در
شهر موصل یهودیان مجبور بودند که عالمتی زرد رنگ بر سر داشته
باشند و مسیحیان هم زنار بر کمر ببندند.
«زی�ن دو مل�ت ،ب�ه خط�ه موص�ل
ه�ر ک�ه را بین�ی ،صغ�ار و کب�ار
ی�ا ب�ود ب�ر س�رش ،عالم�ت زرد

ی�ا ب�ود بس�ته در می�ان زن�ار»
این اشعار نشان دهنده آن است که شمار زیادی یهودی و مسیحی
در آن دوران در ش��هر موصل زندگ��ی میکردهاند و یهودیان عالمتی
زرد رنگ بر کاله خود داشتند و مسیحیان زنار میبستند.
 -دی�وان ناصر خس�رو قبادیانی ،تنظیم و نظارت جهانگیر منصور ،انتش��ارات نگاه،
تهران ،1375 ،صفحه .183
 -دیوان ناصر خسرو قبادیانی ،صفحه .482
 -دیوان مجد همگر.
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نظامی شاعر قرن ششم که در زمان اتابکان آذربایجان در نواحی
گنجه در کشور آذربایجان امروزی به دنیا آمده است ،میسراید:
«زرد قص�ب خ�اک ب�ه رس�م جهود

کآب چوب موس�ی ی�د بیضا منود»
سعدی میسراید:
«اینحالوتکهتودارینهعجبکزدستت

عس�لی دوزد و زنّ �ار ببن�د زنبور»
سعدی در غزلی دیگر میگوید:
«علم از دوش بنه وَ ر عس�لی فرماید

شرط آزادگی آنست که بر دوش کنی»
ش��واهدی که آورده شد ،نشان دهنده آن است که رنگ زرد عالمت
مشخصه یهودیان بود ،که آنان مجبور بودند که لباس یا پوشاک زرد
رنگ بر تن کنند و یا این که وصلهای زرد رنگ بر س��ینه و پش��ت و یا
کت��ف خود بدوزند و یا به صورت ن��واری زرد رنگ بر روی کاله خود
نصب کنند .مسیحیان هم مجبور بودند که زنار بر کمر ببندند.
در س��ال  1085میالدی ،در زم��ان حکومت جاللالدین ملکش��اه
سلجوقی ،قوانین ُعمَ ر یک بار دیگر به مرحله اجرا در آمد .در سال 1091
میالدی او دس��تور داد که زنان یهودی عالوه بر تکه پارچه مشخص
شده بر لباس خود ،باید کفشهای دو رنگ بپوشند.
در تاریخ آمده اس��ت که در عهد حکمرانی ایلخانان مغول در زمان
ارغون خان (حدود سالهای  695قمری 1296/میالدی) پس از این که
س��عدالدوله وزیر یهودی به قتل رسید ،مسلمانان به کشتار یهودیان
بغداد و سایر شهرهای ایران دست زدند .مسلمانان به تعقیب مسیحیان
ویهودیان پرداختند ،کلیساهای تبریز و اردبیل را ویران کردند .در آن
 -قصب :جامه کتان نازک
 -دیوان نظامی گنجوی ،صفحه .787
 -کلیات سعدی .بخش غزلیات ،به اهتمام محمدعلی فروغی ،تهران ،امیرکبیر.1363 ،
صفحه .521
 -کلیات سعدی ،فروغی ،بخش مواعظ ،صفحه .806
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زمان مسیحیان که زنار به کمر داشتند و یهودیان که با پارچهای زرد
رنگی که بر دور عمامه خود داشتند و بدین وسیله مشخص میشدند،

جرات نداشتند در معابر ظاهر شوند.
لباس و عالمت مشخصه اهل ذمه در عصر صفویه
عصر صفوی عصر اوجگیری تعصبات مذهبی است در این دوران
مذهب ش��یعه مذهب رمسی ایران میشود و پدیده جدیدی وارد نظام
فکری ایرانیان شیعه ش��ده میشود و آن تفکر جناست غیرمسلمانان
است .این تفکر که در نظام فکری فقه شیعه وجود دارد در ایران پیاده
میشود و باعث میگردد که جدایی غیر مسلمانان از مسلمانان معنای
تازهای به خود بگیرد .لباس مخصوص و یا وصله برای شناس��ایی
اهل ذمه وعدم متاس فیزیکی آنان بامسلمانان بکار گرفته میشود ،که
جناست غیرمسلمانان به مسلمانان سرایت نکند.
دیدگاههای فقهای صفوی
نظرات شیخ بهایی
ش��یخ بهاالدین عامل��ی ،معروف به ش��یخ بهای��ی ( 953تا 1030
قم��ری 1546/تا 1621میالدی) یکی از بزرگترین فقیهان ش��یعه عصر
صفوی اس��ت او در زمان ش��اهعباس اول زندگی میکرده و یکی از
بزرگترین عاملان دربار او به ش��مار میآمد .او قدرت و نفوذ بسیاری
در دربار ش��اه عباس اول داش��ت .ش��یخ بهایی مدت��ی هم منصب
شیخاالس�لامی اصفهان را به عهده داش��ت .کتاب جامع عباسی که
بخشهایی از آن توس��ط خود او نوشته شده است یکی از آثار بزرگ
فقهی شیعه به زبان فارسی است .شیخ بهایی بخشهایی از این کتاب
را به احکام اهل ذمه اختصاص داده است .او در این بخش نوع لباسی
را که اهل ذمه باید بپوش��ند مشخص و تاکید کرده است که اهل ذمه
باید طوری لباس بپوشند که بتوان آنها را از مسلمانان تشخیص داد.
او مینویسد:
 -2تاریخ مغول در ایران ،صفحه  ، 225به نقل از ابن فوطی .483
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«به طریقی بگردند که از مسلمانان متمیز [متمایز] شوند به اینکه
لباس ایشان غیر لباس مسلمانان باشد ...و نصارا زنار بر میان
ببندند و زنان ایش�ان نیز به نوعی بگردند که از زنان مس�لمانان

متمیز [متمایز] شوند».

در زمان ش��اهعباس اول ،مال مردخ��ای الری ،قصاب یهودی به
عل��ت اختالفهایی که با جامعه یهودی��ان الر پیدا میکند از یهودیت
برمیگردد و مسلمان میشود ،او پس از مسلمان شدن نام مالمحسن
الری را ب��ر خود مینهد و س��پس اقداماتی بر ضد جامعه یهود اجنام
میدهد .او به نزد علمای ش��یعه میرود و از آنان فتوایی میگیرد که
یهودیان مجبور بودند قوانین��ی را با  18ماده قبول و اجرا کنند .یکی
از موارد این قوانین این بود که یهودیان مجبور شدند کالهی با یازده
ش��اخه ،که هر شاخه آن یک رنگ بود بر سر گذارند و حدود سه زرع

پارچه به دور سر خود بپیچند.
از دیگ��ر مواد این قوانین این بود که ب��ر پایین چادر زنان یهودی
باید زنگولههایی دوخته میشد که هنگام حرکت آنان مسلمانان آگاه
شوند .سپس شاهعباس اول دستور داد که متام یهودیان ایران باید از
این نوع کاله و پوش��اک استفاده کنند .مشخص نیست که مالمحسن
الری فتوای اجرای این قوانین را از کدام یک از فقهای شیعه دوره شاه
عباس اول گرفته است.
دیدگاههای محمدتقی مجلسی
محمدتقی مجلس��ی فقیه بزرگ ش��یعه (متوفی  1070قمری1660 /
میالدی) در زمان ش��اهعباس دوم زندگی میک��رد .او مدتی منصب
شیخاالس�لامی اصفهان را هم به عهده داشت .محمدتقی مجلسی در
حدود س��الهای  1065قمری 1655/میالدی رس��الهای به نام رساله
 -جامع عباسی ،صفحههای  153تا .155
 -در زمان صفویه جامعه بزرگی از یهودیان در ش��هر الر ،در نزدیکی ش��یراز زندگی
می کردند .تاورنیه سیاح و تاجر فرانسوی در کتاب سفرنامه خود به این نکته اشاره کرده
است( .سفرنامه تاورنیه ،صفحه )675
 -تاریخ یهود ایران -لوی ،صفحه  ،298به نقل از کتاب انوسی باباییبنلطف.
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جهادیه مینویس��د که طی آن وظایف و مقررات خاصی را برای اهل
ذمه مش��خص میکند .بخشی از رساله او اختصاص به نوع پوشاک
اهل ذمه دارد .او در رساله خود آورده است که ،مشاهده میکند ،اهل
ذمه در آن زمان از لباس مخصوص و یا عالمت مشخصهای استفاده
منیکنند که از مسلمانان متمایز گردند ،در نتیجه بین آنان و مسلمانان
متاسهای بدنی ایجاد می ش��ود که جناس��ت اهل ذمه به مسلمانان
انتقال پی��دا میکند .بنابراین او در این رس��اله فتوا میدهد که برای
جلوگیری از انتقال جناس��ت به مس��لمانان ،اهل ذمه باید لباسشان
با لباس مسلمانان متفاوت باش��د .او فتوا میدهد که مسیحیان باید
رنگ کبود بپوش��ند و یهودیان رنگ روناس نپوشند [به نظر میآید که
بپوشند درست باشد] ،یهودیان باید کاله الجوردی رنگ (آبی پررنگ)
بر س��ر گذارند و از مندیل کاله خود باید نواری رنگی بیاویزند و زنان
آنها هم باید زنگی به پا داش��ته باشند که در هنگام حرکت صدا کند
تا مس��لمانان از وجود آنان آگاه شوند .کفشهای زنان اهل ذمه باید
یک لنگه قرمز و لنگه دیگر زرد یا رنگ دیگر باشد .مردان و زنان آنها
باید انگشتری آهنین و یا مس��ی بر گردن بیاویزند ،این قوانین برای
یهودیان و مسیحیان تا مدتی اجرا میگردد.
دیدگاههای محمدباقر مجلسی
محمدباقر مجلسی از دیگر فقیهان بزرگ شیعه دوره صفوی است
(متوف��ی  1090قمری 1679/می�لادی) ،او اواخر دوره صفوی در زمان
ش��اه سلیمان و شاه سلطانحسین زندگی میکرده و در زمان این دو
پادشاه منصب شیخاالسالمی اصفهان را هم بر عهده داشته است .او
نقش بسیار موثری در ایجاد محدودیتها و آزار اقلیتهای مذهبی در
آن دوران ایفا کرده است .او در رساله صواعقالیهود اشاره میکند که
یهودیان باید لباسهای به رنگ عسلی (زرد) در بر کنند و وصلههایی
 -رس�اله جهادی�ه اح�کام اهل ذمه ،محمد تقی مجلس�ی ،میراث اس�لامی دفتر س��وم
صفحههای ( 715منت کامل رس��اله جهادیه محمدتقی مجلس��ی را میتوان در پیوس��ت
شماره  2در انتهای کتاب مطالعه کرد).
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برای شناس��ایی در روی لباسهای خود بدوزند .مس��یحیان هم باید
لباسهای سیاه و کبود بپوشند و زنار بر کمر ببندند و حتی او میگفت
گروهی از فقهای شیعه معتقد بودند که بهتر است آنها کفشهایی با
دو رنگ مختلف بر پای داشته باشند.
«سزاوار است که حاکم مسلمانان بر ایشان [اهل ذمه] شرط کند که
در لباس خود ممتاز باشند از مسلمانان ،که مشتبه به مسلمانان
نش�وند ،چنان چه متعارف بوده اس�ت که یهودیان جامه عس�لی
میپوشیدهاند و نصارا جامههای سیاه و کبود میپوشیدهاند ،و
نصارا ّ
زنار بر کمر بندند ،و یهودان پارچهای به رنگ دیگر بر روی
جامه بدوزند که منایان باش�د .و بعضی گفتهاند که مخالف کفش
متعارف مسلمانان باشد بپوشند ،یا آنکه یک تای کفش به رنگی
باشد و تای دیگر به رنگ دیگر ،مثل آنکه یکی زرد باشد و دیگری
س�رخ و انگش�تر آهن یا س�رب یا ِمس در گردن ببندند و در حمام
زنگ�ی به پا بندند که از مس�لمانان ممتاز باش�ند ،همچنین زنان
ایش�ان باید که در لباس از زنان مسلمان ممتاز باشند با آنها که

مذکور شد یا غیر آنها».

هرچه که به اواخر عصر صفوی نزدیکتر میش��ویم محدودیتها،
فش��ار و آزار اقلیتهای مذهبی بیشتر میش��ود و قوانین تازهتری بر
ضد آنان وضع میگردد .در کتاب تاریخ جلفای اصفهان آمده اس��ت
که شاه سلطان حسین بنا به توصیه مالیان و به منظور خوار و خفیف
کردن ارمنیان ،فرمانی صادر کرد که ارمنیان باید:
«چ�اک گریبان خود را از پش�ت ببندند .بر شانههایش�ان کهنه
گلیم اندازند وکاله تکه پاره بر س�ر گذارند تا از مسلمانان متمایز

شوند».

در دوران زندیه نیز ،پ��س از دوران کریمخان زند ،علیمردانخان
بختیاری در حدود قلمرو حکمرانی خود دستور داد که ثرومتندان باید
ب��ه فقرا کمک کنند و اگر هر یک از آنان از این فرمان س��رپیچی کند،
  -رس�اله صواعقالیهود ،محمد باقر مجلسی :کتاب بیست رساله فارسی صفحههای
 513تا  .522منت کامل رساله صواعقالیهود را میتوان در پیوست شماره  3در انتهای
کتاب مطالعه کرد.
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .147

درد اهل ذمه

214

ب��رای مجازات و حتقی��ر ،مجبور بودند که وصل��های ناهمرنگ مانند

آنچه که یهودیان بر س��ینه خود دارند ،بر جلوی لباس خود بدوزند.
علیمردانخان ،بدین وسیله میخواس��ت خطاکاران را مجازات کند.
این فرمان نشان دهنده آن است که یهودیان در آن دوران مجبور بودند
که وصلهای برای شناسایی بر سینه خود داشته باشند.
لباس و عالمت مشخصه اهل ذمه در عصر قاجاریه
نظام مذهبی عصر قاجاریه ،در عمل ادامه دهنده نظام عصر صفوی
ب��ود و در حنوه رفتار و برخورد با اقلیته��ای مذهبی ،همانند دوران
صفویه بود .همان محدودیتهای عصر صفوی در دوره قاجاریه هم
اجرا میشد.
در زم��ان محمدش��اه قاجار در ح��دود س��ال  1263قمری1847/
میالدی یهودیان مجبور بودند که عالمت سرخ رنگی را بر روی سینه
طرف راست لباس خود نصب کنند .در کتاب «جهود کشان» که رمانی
است که داس��تان آن در آن روزگار روی داده است ،نویسنده پیرمرد
یهودی و دختر جوانی را توصیف میکند که عالمت س��رخ رنگی را به
نشانه یهودی بودن بر روی لباس خود داشتهاند.
«از عالمت سرخ ،که طرف راست سینهاش ،روی ارخالیق [قبایی
کوت�اه] ق�دک [جامه رنگی�ن ردای ابریش�مین] او چس�بانده ،و از

خطوط ظریف صورتش معلوم بود که اینها یهودند».

در جایی دیگری از کتاب آمده است که:

«لباس آنها عبارت ب�ود از ارخالیق قدک ،جبه دراز وکاله پوش.
فقط از همان عالمت س�رخ ،که روی ارخالیقها چسبانده بودند،
معلوم میشد که اینها جهود ،واز طایفه [ای] هستند که خدا آنها

را لعن کرده [است]».

س��یاحتگرانی که در قرن نوزدهم میالدی از ایران بازدید کردهاند،
 -رستم التواریخ ،صفحههای  255و .256
 -رمان جهود کش�ان ،از نویس�ندهای ناشناخته در عصر مش�روطه :تصحیح هارون
وهومن ،انتش��ارات کتاب ارزان ،استکهلم سوئد ،چاپ اول زمستان  /1383فوریه ،2005
صفحه .53
 -رمان جهود کشان ،صفحه .105
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گزارشهای تاس��فانگیزی از وضعیت زرتش��تیان در ایران دادهاند.
یکی از نکاتی را که آنها به آن اشاره کردهاند ،نوع پوشش و یا لباس
خاصی بود که زرتش��تیان مجبور بودند در بر کنند .س��یاحتگران به
محدودیتهای خاصی که برای زرتشتیان وجود داشت اشاره کردهاند
و نوشتهاند که آنها مجبور بودند تا سال  1885میالدی کالههای پاره
بر سر گذارند و حق پوشیدن جوراب سفید را نداشتند .کفشهایشان
باید به صورت مخصوص و بد ش��کل باشد .رنگ لباسشان میباید
قهوهای ،زرد یا خاکس��تری باش��د .شلوارهایش��ان باید به صورت
تنبان تا زیر زانو باش��د .آنها منیتوانستند ش��لوار بلند به پا کنند.
زرتش��تیان حق استفاده از چتر را نداش��تند ومنیتوانستند عینک به
چشم خود بزنند .آنها اجازه نداشتند انگشتری بر دست داشته باشند
و کمربندشان باید از پارچه ضخیم زرد رنگ باشد و منیتوانستند از

کمربند سفید استفاده کنند.
زرتش��تیان مقیم هند که به پارس��یان هند معروف هستند در قرن
نوزدهم میالدی دارای موقعیتهای سیاس��ی – اجتماعی و اقتصادی
مناس��بی در هند بودند .آنان به کمک همکیش��ان خود در ایران آمدند
و فرس��تادگانی به ایران گسیل داش��تند ،مدارسی برای تعلیم تربیت
کودکان زرتش��تی ایجاد کردن��د و بامقامات حکومت��ی برای کاهش
فشارها ومحدودیتهای زرتشتیان مذاکراتی را آغاز کردند.
در عریض��های ک��ه وکالی اجنم��ن پارس��یان هندوس��تان ب��ه
ناصرالدینش��اه مینویس��ند ،به محدودیتهای زرتش��تیان اشاره
میکنند و شکایت میکنند که مسلمانان اجازه منیدهند که زرتشتیان
لباس س��فید و نو بپوش��ند و آنان را مجبور میکنند که لباس کهنه و
پاره بپوش��ند .آنان طی این عریضه از ناصرالدینش��اه درخواس��ت
میکنند که به این محدودیتها خامته داده شود و از او میخواهند که
فرمانی صادر کند که به حکام یزد و کرمان دستور داده شود که دیگر
بعلت پوشیدن لباس سفید و نو مزاحم زرتشتیان نشوند .در بخشی از
 -سواد آموزی و دبیری در دین زرتشتی ،صفحههای  161و ،162به نقل از نایپر ملکم
( )Napier Malcolmدر کتاب پنج سال در یک شهر ایران.
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عریضه که به نوع پوشش زرتشتیان اشاره شده ،چنین آمده است:
«فقره پنجم :این است که اگر این طایفه بخواهند لباس سفید و یا
لباس نو بپوشند مانع میشوند وحال آنکه لباس سفید پوشیدن
به حکم مذهبی بر این طایفه واجب است .معذالک به مالحظه میل
اهل اسالم ترک کردند ،ولی لباس نو پوشیدن را ترک منیتوان کرد
زیرا که لباس ناچار پاره میشود و باز شخص لباس الزم دارد و
تعجب در این است که نه در قرآن و حدیث ذکری هست که خارجه
لباس نو نپوش�د و ن�ه به حکم عقل و مصلحت وجه�ی دارد ،زیرا
که پاکیزه بودن لباس رع ّیت موجب شکوه دولت است و به عکس
مندرس بودن لباس آنها مایه شکس�ت دول�ت و چون میل اقدس
همایونی به آبادی و ترقی ایران است استدعا داریم که حکم محکم
ب�ه عهده حکام یزد و کرمان صادر ش�ود که کس�ی در باب لباس

متعرض این طایفه نشود.

پروفسور ادوارد براون که خود در سال  1305قمری 1887/میالدی
در کرمان مهمان زرتش��تیان بود به این نکته اش��اره کرده اس��ت که
زرتشتیان یزد و کرمان در آن زمان مجبور بودند که لباس زرد بپوشند
و حق نداش��تند که عمامه خود را محکم ببندند و طرز پیچیدن عمامه

آنها میبایست بامسلمانان متفاوت باشد.
پروفس��ور ویلیام َج ُ
کسن ایرانشناس امریکایی است که در سال
 1903میالدی از ایران بازدید کرده است ،او اشاره میکند که حتی تا
ده س��ال پیش از آن زمان هم زرتش��تیان مجبور بودند که به سبک و
شیوهای لباس بپوشند که از مسلمانان متمایز باشند و شناخته شوند.
آنها حتی حق نداشتند که از چتر و عینک استفاده کنند و منیتوانستند
جوراب سفید به پا کنند .او مینویسد:
«زرتش�تیان همیش�ه مجب�ور بودند به س�بک و ش�یوهای لباس
بپوشند که از مسلمانان باز شناخته شوند ،و تنها حدود ده سال

 -عریضه وکالی پارس�یان هند به ناصرالدین ش�اه ،ایران نامه مجله ایران شناسی،
س��ال نوزدهم ش��ماره  1و  2زمس��تان  1379و بهار  ،1380صفحه  ،217منت کامل این
عریضه را میتوان در پیوست شماره  6در انتهای کتاب مطالعه کرد.
 -جام�ع املقدم�ات – باس�تانی پاری�زی ،صفح��ه  ،527به نقل از یک س��ال درمیان
ایرانیان.
 - Williams Jackson
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است که میتوانند به هر رنگی که بخواهند ،جز زرد ،خاکستری و
یا قهوهای لباس در بر کنند ،و پوشیدن جوراب سفید تا مدتهای
مدید ممنوع بود .استعمال عینک و بدست گرفنت چتر نیز در ظرف
همین ده سال اجازه داده شده ،و حتی اکنون گبران حق ندارند که
در خیابانها و کوچهها س�وار بر اسب و یا چهارپای دیگر شوند،

یا به حمامهای عمومی روند».

یک��ی از هدفها و اعتقادهای گروهی از فعاالن غیرمذهبی نهضت
مشروطیت در ایران ،آزادی و برابری متام ایرانیان بدون در نظر گرفنت
نوع دین و مذهب آنان بود .آنان به برابری متام ایرانیان باور داشتند.
در زمان مش��روطیت و پس از آن ،محدودیتهای پوششی زرتشتیان
و یهودیان برداش��ته ش��د و آنها میتوانستند مانند مسلمانان لباس
بپوشند و دیگر مجبور نبودند وصلههایی بر لباس و یا نواری بر روی
کاله خود داشته باشند .اوژن اوبن ( )Eugine Aubineکه بین سالهای
 1906و  1907میالدی پس از استقرار مشروطیت ،وزیر مختار فرانسه
در ایران بود اشاره میکند که لباس یهودیان مانند لباس سایر ایرانیان
اس��ت و دیگر یهودیان مجبور نبودند که لباس خاصی را در بر کنند و

یا این که وصلههای س��رخ یا زرد در روی لباس خود داشته باشند.
در عمل پس از مش��روطیت ،یهودیان و زر تشتیان و مسیحیان مانند
مسلمانان لباس میپوشیدند.
با این که پس از انقالب مشروطیت ،محدودیت نوع لباس و بسیاری
دیگر از قوانین سخت از روی اقلیتهای مذهبی برداشته شد و مساوات
و برابری برای مت��ام ایرانیان تا حدودی عملی گردید ،ولی گروهی از
روحانیون شیعه در آن زمان مخالف برابری و مساوات متام ایرانیان
بودند و قوانین لباس را جزئی از قوانین مذهبی اس�لامی میدانستند
و معتقد بودند که باید غیر مسلمانان از حلاظ نوع لباس با مسلمانان
متمایز باشند .از جمله این روحانیون آقا سیدیحیی از علمای سرشناس
آن دوران ی��زد بود .او در مجلس انتخ��اب مناینده دوم یزد در مجلس
 -جکسن .ویلیامز :سفرنامه ویلیام جکسن ،ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدرهای،
تهران ،انتشارات خوارزمی ،سال  1357چاپ دوم ،صفحه .424
 -اوبن .اوژن :ایران امروز ،ترجمه علی اصغر س��عیدی ،تهران ،انتشارات کتابفروشی
زوار ،1362 ،صفحه .311
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شورای ملی میگوید:

«آقا سید یحیی
 ...نگذارید زردشتیها غالب شوند ،زیرا میشنوم یکی از فصول
قوانین مجلس مساله مساوات است ،باید در یزد زردشتی خفیف
و خوار باش�د ،بروید به تهران و به اهل مجلس حالی کنید که یزد
س�وای س�ایر بالد ایران است .مثال میش�نوم در شهرهای داخله
زردش�تیها سوار بر اس�ب و قاطر میشوند .البسه فاخر و الوان
میپوش�ند ،کاله به س�ر می گذارند این کارها خالف شرع است.
زردشتی باید قبای کرباس (مله) بپوشد ،عمامه کرباس (مله) به

سر بگذارد اگر متمول باشد».

همین مش��کل در آن دوران در اصفهان هم دیده میش��ود .پس از
استقرار مش��روطیت در ایران ،اجنمن والیتی اصفهان در سال 1324
قمری1906 /میالدی در عمارت چهلستون اصفهان افتتاح میشود .این
اجنمن به مرجع تصمیمگیری و اداره اصفهان تبدیل میگردد .عدهای
از صنف پارچهفروش��ان اصفهان در این اجنمن حاضر میش��وند و
ش��کایت میکنند که یهودیان دستفروش به منازل مسلمانان مراجعه
میکنند و پارچههای خود را به فروش میرس��انند ،که این عمل آنان
باعث فساد میشود .پس از جلساتی که در منزل حاج محمد کازرونی
و به ریاس��ت اوتش��کیل گردید ،دستور داده میش��ود که از این پس
یهودیان حق فروش اجناس خود در اصفهان و تا شعاع دو فرسخی آن
شهر را ندارند و در ضمن یهودیان را مجبور میکنند که متعهد شوند
که «زنان آنان روبند نزنند که ش�بیه مس�لمانان ش�وند و از جهت وضع

لباس شبیه مسلمانان نباشند».
در عصر پهلوی لباس اقلیتهای مذهبی شبیه لباس مسلمانان بود
 -روزنامه صوراس�رافیل ،شماره  ،17پنجشنبه  14شوال  1326قمری 21 /نوامبر 1908
میالدی ،صفحه  ،4صورت مجلس ونطق اهالی یزد برای انتخاب وکیل.
 -این مطلب در تاریخ س��پتامبر  2004در تارمنای اینترنتی اصفهان به نشانی زیر دیده
شده است:

http://www.isfahan.us/isfahan[t41].htm
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و آنه��ا دیگر مجبور نبودند از لباسهای مخصوص و یا از رنگهای
مشخصی استفاده کنند و یا نشانه یا عالمت خاصی را بر روی لباس
خود داشته باشند.
در انتها بیمناسبت نیس��ت که دیدگاههای آیتاهلل روحاهلل خمینی
درمورد لباس و پوشش اهل ذمه آورده شود.
آیتاهلل خمینی در کتاب حتریرالوس��یله خود اشاره میکند که اهل
ذمه را باید مجبور کرد که لباسی متفاوت از لباس مسلمانان بپوشند.
او معتقد بود که آنها باید از نظر شکل موی سر بامسلمانان متفاوت
باشند .او این تفاوت را عاملی برای عزت مسلمانان و خوار کردن اهل
کتاب به حساب میآورد .او معتقد بود که این کار از آن روی باید اجنام
گیرد که اهل کتاب مجبور شوند که از روی رغبت و یا از روی ترس و
اجبار مسلمان شوند .او در این مورد مینویسد:
«مساله  - 7براى حاكم مسلمني سزاوار آنست كه وقتى بني خود
واهل كتاب عقد ذمه مىبندد متامى آن چه كه مايه رفعت مس�لمني
و عزت آنان و خوارى اهل كتابس�ت و مسلمانان از آن قيد و شرط
سود مىبرند را در ضمن عقد شرط كند ،اگر شرطى باشد كه باعث
مىشود اهل كتاب به اسالم در آيند حال چه از رغبت و چه از ترس
آن ش�رط را در ضمن عقد اش�تراط كند كه يكى از آنها اينست كه
محكومش�ان كند ب�ه اين كه از نظر لباس و موى س�ر و صورت و
س�وار بر مركب ش�دن و نامگذارى خود از مسلمانان متمايز كنند
(بطوری كه هر ناشناسى فالن فرم لباس يا فالن فرم آرايش موى
سر و صورت يا فالن سوارى يا فالن نام و كنیه را در كسى ببيند

بفهمد كه آن شخص يا يهودى است يا نصرانى)»

 -حتریر الوسیله ،روح اهلل خمینی ،جلد چهارم ،بخش گفتار در شرایط اهل ذمه مساله
شماره  .7برای مشاهده عقاید آیتاهلل روحاهلل خمینی در مورد اهل ذمه میتوان به پیوست
شماره  4درانتهای کتاب مراجعه کرد.

فصل هشتم
طهارت وجناست غیر مسلمانان
جنس شمردن غیر مسلمانان یکی از بزرگترین مشکالت و حتقیرهایی
بوده است که در طول قرنها در ایران بر اقلیتهای مذهبی بخصوص
یهودیان و زرتشتیان وارد میشده است .در این بخش سعی میگردد
ریش��ههای این فکر مورد مطالعه قرار گیرد و دیدگاههای فقه شیعه و
اهل سنت در این باره بررسی گردد.
دیدگاههای فقه اسالمی در مورد جناست غیر مسلمانان
فقه اسالمی بر مبنای آیه  27سوره توبه قرآن ،بخشی از انسانها
و غیر مسلمانان را که مشرک مینامد را ،جنس میشمارد.
َس ِج َد الحْ َ رَامَ
ُش�رِ كُ ونَ نجَ َ ٌس فَ َال يَ ْقرَبُ و ْا المْ ْ
َیا أَيُّ هَ ا الَّ ذِينَ آمَ نُو ْا ِإنمَّ َ ا المْ ْ
ض ِل ِه إِن َشاء
ْف يُ غْ نِيكُ ُم اللهّ ُ مِ ن فَ ْ
بَ عْ َد َعامِ هِ ْم َهـذَا وَ إِنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة فَ َس�و َ
إِنَّ اللهّ َ َعلِي ٌم َحكِ ي ٌم
ای کس�انی که ایم�ان آوردهاید محققًا بدانید که مش�رکان جنس و
پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجداحلرام گذارند و اگر در اثر
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دور شدن جتارت وثروت آنها از شما از فقر میترسید خدا شما را به
فضل و رحمت خود از مشرکان بینیاز خواهد کرد که او داناست و در

کمال عنایت وحکمت است.
در س��ال نهم هجری ،حض��رت محمدابنعبداهلل پس از قتلعام دو
قبیله یهودی بنیقریظه و بنینضیر ،اس��رای آنان را در مس��جدالنبی
جای داد .آنگاه این آیه بر حضرت نازل ش��د .از آن پس مسلمانان
مش��رکان را جنس دانستند و اجازه ندادند غیر مسلمانان وارد مسجد
النبی شوند.
تعریف مشرک
طبق تعریف مشرکان در فقه اسالمی ،بخشی از مشرکان کسانی
هس��تند که ب��ه خداوند اعتق��اد ندارد و ی��ا وجود دیگ��ری را با خدا
ش��ریک قرار میدهد .از نظر متام مذاهب اس�لامی ،با در نظر گرفنت
استثناهایی ،انسانهایی که یهودی ،زرتشتی و یا مسیحی نیستند و
جزو یکتاپرستان نیستند ،آنها در زمره مشرکان بحساب میآیند.
از این نقطه به بعد فقه اسالمی بدو بخش تقسیم میگردد .فقه اهل
سنت یهودیان و مسیحیان را مشرک منیداند ،ولی فقه شیعه دوازده
امامی یهودیان و مسیحیان را هم جزو مشرکان بحساب میآورد.
دالیل فقه شیعه به مشرک بودن یهودیان ومسیحیان
فقه شیعه یهودیان ومسیحیان را مشرک میداند .فقهای شیعه به
آیه  29سوره توبه قرآن استناد میکنند که در آن آمده است که:

يح ابْ نُ اللهّ ِ»...
َس ُ
صارَ ى المْ ِ
«وَ قَ الَ ِت الْ يَهُ ودُ ُعزَيْ ٌر ابْ نُ اللهّ ِ وَ قَ الَ ْت ال َّن َ
«و یهودیان گفتند ُعزَیر پس�ر خداس�ت ،و مسیحیان گفتند مسیح
پسر خداست »...
 -آی�ه  27س�وره توبه قرآن ،ترجمه فارس��ی این آیه بر گرفت��ه از ترجمه مرحوم الهی
قمشهای است ،قرآن ،تهران ،انتشارات پیراسته 1380 ،چاپ یازدهم.
 -جنفی .محمد حسین :مقاله ورود کافران به مساجد واماکن مقدس ،کاوشی نو در فقه
اسالمی ،شماره 10
 -آیه  29سوره توبه قرآن .
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با استناد به این آیه فقهای شیعه ادعا میکنند که چون مسیحیان
حضرت مسیح را پس��ر خدا میخوانند و یهودیان میگویند که ُعزَیر
ِ
(عزرا) پس��ر خداست ،آنان برای خدا شریک قائل شدهاند ،در نتیجه
مشرک هس��تند و چون در قرآن آمده است که مشرکان جنس هستند،
در نتیجه آنها هم جنس میباشند.
تقسیمبندی جناست در فقه شیعه
در فقه شیعه جناسات به سه دسته نقسیم میشوند:
 -1جناست ظاهری
عبارت است از آلودگیهای جسمانی .کثافتهای ظاهری ،در برابر
نظافت و پاکیزگی
 -2جناست شرعی
بر مبنای فقه ش��یعه برخی از عوامل و آلودگیها باعث جناس��ت
ش��رعی لباس و بدن منازگزار میش��ود ،که با به جا آوردن کارهایی
مانند غس��ل ،آن آلودگیها برطرف میگردد و ش��خص میتواند مناز
خود را به جا آورد و یا وارد مس��جد شود .برخی از عواملی که باعث
جناست شرعی می گردند عبارتند از :بول (ادرار) ،مدفوع ،منی ،مردار،

خون ،سگ ،خوک ،کافر ،شراب ،عرق حیوان جناست خوار.
 -3جناست ذاتی
عبارت است از پلیدی روحی و خبث باطنی انسان جنس.
مش��اهده میش��ود که آلودگی ظاهری و کثیفی لباس و بدن مانع
 -در منابع مذهبی یهود هیچ شواهدی وجود ندارد که یهودیان ادعا کرده باشند که عزرا
پسر خداست.
  -فقههای ش��یعه بخش��ی یا متام این عوامل را باعث جناست شرعی میدانند( ،برای
مشاهده جزییات بیشتر میتوان به منابع زیر مراجعه کرد).
 توضیح املسائل آیت اهلل سیستانی بخش جناسات توضیح املسائل آیت اهلل روح اهلل خمینی بخش جناسات -توضیح املسائل آیت اهلل عبدالکریم اردبیلی بخش جناسات مساله 68

درد اهل ذمه

224

ورود مسلمانان به مسجد منیش��ود .عوامل دومی که باعث جناست
شخص مس��لمان میشود ،جناسات شرعی اس��ت که با آلوده بودن
به آنها ش��خص منیتواند وارد مسجداحلرام گردد و باید آن جناسات
شرعی حتمًا برطرف گردد تا شخص بتواند وارد مسجداحلرام شود.
ولی عاملی که باعث میش��ود ش��خص غیر مس��لمان بدون داشنت
جناسات ظاهری و ش��رعی نتواند وارد مس��جداحلرام شود ،بر طبق
دیدگاههای فقه شیعه ،جناس��ت روحی ،باطنی و عقیدتی انسان غیر
مسلمان است.
تقریبًا اکثریت قاطع فقهای شیعه به جناست اهل کتاب فتوا دادهاند
و این فتوا آنقدر شهرت یافته است که گاهی از آن اجماع شیعه (اجماع
به معنی موردی اس��ت که اکثر فقهای ش��یعه در آن اتفاق نظر دارند)
تلقی میگردد .شاید نتوان کتابی از فقهای شیعه را یافت که آنان رای

بر جناست کافران بویژه مشرکان نداده باشند.
فقیهان شیعه که به جناست اهل کتاب رای دادهاند
فقیهان شیعه زیر ،رای به جناست اهل کتاب دادهاند:
-1
-2
-3
-4
-5

شیخ صدوق
(متوفی  381قمری)
سید مرتضی
(متوفی  436قمری)
ابیالصالح احللبی
(متوفی  447قمری)
شیخ طوسی
(متوفی  460قمری)
ابن براج
(متوفی  481قمری)

در فقه الرضا
در االنتصار
در الکافی
در املبسوط ،النهایة ،التبیان
در جواهر الفقه

 -زمانی .محمد حسین :طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه .222
 -عابدینی .احمد :ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه اجماع ،کاوشی نو در فقه اسالمی،
شماره  7صفحه .131
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21

طبرسی
(متوفی  548قمری)
سعید راوندی
(متوفی  573قمری)
ابن زهره
(متوفی  585قمری)
ابی حمزه طوسی
(متوفی  580قمری)
ابی احلسن صهرشتی
محمد ابن ادریس حلی
(متوفی  598قمری)
عالءالدین حلبی
احملقق احللی اول
(متوفی  676قمری)
یحیی ابن سعید الهذلی
(متوفی  690قمری)
حسن ابن یوسف عالمه حلی
(متوفی  726قمری)
الشهید اول محمد املکی
(شهید  786قمری)
الشهید الثانی زین الدین
(شهید  965قمری)
احملقق الثانی الکرکی
(متوفی  940قمری)
احمد مقدس اردبیلی
(متوفی  993قمری)
میرزا محمد مشهدی
(متوفی  1125قمری)
یوسف البحرانی
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در مجمع البیان
در فقه القران
در عنیة النزوع الی علمی االصول والفروع
درالوس��یلةالینیلالفضلة
در اصباح الشیعه مبصباح الشریعه
در السرائر احلاوی لتحریر الفتاوی
در اشارة السبق الی معرفة احلق
در املختصر النافع
در اجلامع للشرائع
در قواعد االحکام ،حتریر االحکام،ارشاد
االذهان ،تذکرة العلماء

در اللمعة الدمشقیة والدروس الشرعیه
در الروضة البهّ یة
در جامع املقاصد فی شرح القواعد

در مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد
االذهان
در کنزالدقائق
در احلدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة
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-22

در مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمة

-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

احلسنی العاملی
(متوفی  1226قمری)
در ری��اض املس��ائل فی بی��ان االحکام
سید علی طباطبایی
بالدالئل فی شرح النافع
(متوفی  1231قمری)
در جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم
محمد حسین النجفی
(متوفی  1266قمری)
در کتاب الطهاره
شیخ مرتضی االنصاری
(متوفی  1281قمری)
در مستند الشیعه
مال احمد نراقی
(متوفی  1345قمری)
در کشف الغطاء
محمد حسین کاشف الغطاء
(متوفی  1373قمری)
در کشف اللثام عن قواعد االحکام
فاضل هندی
در العروة الوثقی
سید محمد کاظم یزدی
در النخبه
محمد تقی شیرازی
در وسیلة النجاة و ذخیرة العباد
سید ابواحلسن اصفهانی
در رساله توضیح املسائل
سید حسین بروجردی
در مستمسک العروة الوثقی
سید محسن حکیم
(متوفی  1390قمری)
در رساله علمیه به نام ذخیرة املومنین
سید محمود هاشمی
رییسقوهقضاییهدرجمهوریاسالمی
در جامع امل��دارک فی ش��رح املختصر
سید احمد خوانساری
النافع
(متوفی  1405قمری)

 -36محمدتقی آملی

درمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی

 -37روح اهلل خمینی
 -38محمد رضا گلپایگانی

در «حتریر الوسیله» و «الطهاره»
در «توضی��ح املس��ائل» و «مجم��ع
املسائل»
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-39
-40
-41
-42
-43
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در «رساله عملیه» و «تعلیقه بر عروه»
1
در رساله عملیه
2
در رساله جهادیه – احکام اهل ذمه

محمدعلی اراکی
محمدتقی شیرازی
محمدتقی مجلسی
(متوفی  1070قمری)
3
در رساله صواعق الیهود
محمدباقر مجلسی
(متوفی  1110قمری)
4
در رساله حرمت مشروطه
شیخ فضلاهلل نوری
(بدار آویخته شده در  1326قمری)

اگر به صورت بلند فقهای شیعه که رای به جناست اهل کتاب دادهاند
نگاه شود ،مش��اهده میگردد که اکثریت فقیهانی که به جناست اهل
کتاب اعتقاد دارن��د ،تا قرن دهم هجری که صفویه در ایران به قدرت
رسیدند ایرانی نبودند و این نوع تفکر پس از به قدرت رسیدن صفویه
توس��ط علمای ش��یعه عرب ،بخصوص علمای وارداتی از جبلعامل
لبنان ،وارد نظام فکری ایرانی ش��یعه ش��ده ،گردید .این نوع فکر با
اندیشه ایرانی ارتباطی ندارد و یک عامل وارداتی عربی است.
دیدگاههای گروهی از فقیهان شیعه در مورد جناست اهل کتاب
شیخ صدوق:
متولد در قم (متوفی در  381قمری 991/میالدی)

 «و هنگامی که مس�لمان و یهودی و نصرانی بر سر حوض جمعشدند ،اول مسلمان غسل می کند.
 وضو از آب زیاد آمده از مصرف جنب (آن كه بر وى غسل واجبشده باشد بسبب آمیزش جنسی يا خروج منى) و حائض (زنی که

 -1ردیفهای  1تا  40این لیست از کتاب «طهارت و جناست اهل کتاب» گرفته شده است،
صفحه های  228تا.230
 -2رساله جهادیه – احکام اهل ذمه ،محمدتقی مجلسی.
 -3رساله صواعقالیهود ،محمدباقر مجلسی.
 -4رساله حرمت مشروطه ،شیخ فضلاهلل نوری.
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دوران عادت ماهیانه خود را طی میکند) اشکال ندارد.
 وضو با نیم خورده [منظور از نیم خورده آبی اس�ت که آنان ازآن آب نوشیدهاند و یا وضو گرفته اند] یهودی ،نصرانی ،ولدزنا،
مشرک ،و هر مخالف اسالمی جایز نیست».
 «در چن�د جای من�از مخوان ،مقابل عکس ،در لب�اس آهنین ،درلباس آلوده به ش�راب ،در لباس س�یاه رنگ ،روی بوریا و فرشی

که یهود و نصارا بافتهاند».

سید مرتضی:
(متوفی  436قمری 1044 /میالدی)

 «از اموری که جزء منفردات امامیه [ش�یعه] اس�ت .قایل ش�دنجناس�ت نی�م خورده یه�ودی و نصرانی و هر کافر اس�ت .و همه
فقها [علمای اهل س�نت] در این مس�اله با ما [ش�یعیان] مخالفند
...دلیل درس�تی رای ما ،افزون اجماع شیعه ،آیه «امنا املشرکون

جنس»است.

شیخ طوسی:
متولد در طوس خراسان (متوفی 460قمری 1068/میالدی)


 آب حم�ام ...تا مادامی ک�ه ندانی در آن چیز جنس وجود دارد برپاکی خود باقی است ،ولی اگر دانستی که در آن چیز جنس وجود
دارد ،یا یهودی ،نصرانی ،مش�رک ،دش�من اهل بی�ت و کافران و
مانند آنان ،خود را در آن وارد کردهاند ،به کار بردن آن آب به هیچ

 -ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه دلیل اجماع.
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه .256
 -عابدینی .احمد ،بحثی در باره پاک بودن ذاتی انس�ان :کاوشی نو در فقه اسالمی،
شماره  7صفحه .11
  -ش��یخ طوسی در س��ال  355قمری 966 /میالدی در خراسان تولد یافت ولی پس از
حتصیالت مقدماتی به بغداد نزد ش��یخ مفید بغدادی رفت و اکثر اوقات خود را با او بسر
برده اس��ت .شیخ طوسی عمال پرورش یافته ش��یخ مفید بوده و پس از مرگ شیخ مفید،
او بیس��ت و سه س��ال در خدمت سید مرتضی دیگر فقیه ش��یعه عرب بوده است .برای
مشاهده لیست استادان عرب شیخ طوسی میتوانید به مقاله "شخصیت علمی و مشایخ
ش��یخ طوسی" نوشته استاد س��ید عبدالعزیز طباطبایی مراجعه کنید .این مقاله در دفتر
دوم مجموعه میراث اسالمی ایران دفتر دوم سال  1374صفحههای  361تا  412انتشار
یافته است.
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روی جایز نیست.
 به کار بردن ظرفهای مش�رکان چه غیر اهل ذمه و چه اهل ذمهجایز نیست.
 اس�تعمال ظرفهای مش�رکان ،چه اهل ذمه و چه غیر اهل ذمه،جای�ز نیس�ت  ...به دلیل قول خداوند «امنا املش�رکون جنس» که
چون حکم به جناس�ت آنان کرده ،واجب اس�ت هر چ�ه که با آنان
برخورد میکند جنس باشد .این مطلب نزد شیعه اجماعی است و
احتیاط هم اقتضا میکند که ظرفهای آنان را جنس بدانیم.
 اس�تعمال نیم خورده همه مخالفان اسلام ه�ر گونه کافری کهباش�ند و همچنین نیمخورده دشمنان اهل بیت پیغمبر اکرم جایز
نیست.
غذای�ی که بعضی از کافران ،با دس�ت خود و با مباش�رت خوددرست میکنند ،خوردنش جایز نیست ،چون آنان جنسند و غذا به
خاطر مباشرت آنان جنس میشود.
 دلی�ل ما (ممن�وع بودن کافران از ورود به مس�اجد) این س�خنخداوند است که «ای مومنان ،مشرکان جنسند از این سال به بعد،
نزدیک مس�جداحلرام نش�وند» خداوند آنان را محکوم به جناس�ت
کرده است .وقتی ثابت شد جنسند ،روا نیست وارد هیچ مسجدی
ش�وند .زیرا خالف نیس�ت که مس�اجد باید از ناپاکیه�ا به دور

باشند.
 اگ�ر س�گ یا خوک یا ش�غال یا روب�اه یا موش ی�ا وزغ در حالرطوب�ت به لباس انس�ان بخورد ،شستن آن مق�دار لباس واجب
اس�ت ...و همچنین است اگر دس�ت انسان با یک ذمی یا ناصبی

مالقات کند.

عالمه حلّی:

 -هم�ه کافران جنسان�د و این نظر متام علمای ماس�ت و تفاوتی

 -ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه دلیل اجماع.
 -ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه دلیل اجماع.
 -بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان.
  -بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان.
 -بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان.
 -ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس.
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحههای  256و .257

درد اهل ذمه

230



ندارد که این کافران اهل کتابند و یا کافر حربی یا مرتد باشند.

شیخ مفید:
متولد در بغداد (متوفی  413قمری 1022 /میالدی)

 پاکی�زه ک�ردن خود ،با نی�م خ�ورده کافران ،مش�رک ،یهودی،نصرانی ،مجوسی ،و صائبین ،جایز نیست و نیم خورده آنان آن
آبی است که از آن آب نوشیدهاند یا وضو گرفتهاند ،یا با دست و
ب�دن ملس کردهاند ،زیاد بیاید و پاکی�زه کردن خود با نیم خورده
س�گ و خوک جایز نیس�ت ،ولی با نیم خورده گربه اش�کال ندارد
چون جنس نیست.
 هنگامی که کافر با مسلمان دست داد و دست او به واسطه عرقیا غیر عرق آن تر بود ،دس�ت خود را میش�وید و اگر تری در کار
نبود دست خود را بدیوار یا به خاک میکشد.
 هم غذا ش�دن با مجوس�ی [زرتشتی] جایز نیست و به کار بردن
ظرفهای آنان هم پیش از شسنت جایز نیست.

شیخ مفید در «رساله حتریم ذبایح اهل کتاب» خوردن گوشت ذبح
شده توسط اهل کتاب را حتریم کرده است.
جواهر کالم:

 «جنس بودن اهل کتاب ،شعار شیعه است ،به گونهای که علمایاهل س�نت و زنان و عوام آنان هم میدانن�د ،بلکه خود اهل کتاب
هم ،خبر از چنین حکمی دارند ،تا چه رسد به علمای شیعه .افزون

بر اجماع ،آیه قرآن هم بر جنس بودن آنان داللت میکند»...

محمدباقر مجلسی:
متولد در ایران ،در اواخرعصرصف��وی (متوفی  1110قمری1698/
میالدی)
او از قول امام موسی نقل میکند که:
  -بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان.
 -ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه دلیل اجماع.
 -ناپاکی کافران و مشرکان از نگاه دلیل اجماع.
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 «مسلمان نباید که با گبر در یک کاسه چیزی بخورد و یا با او دریک فرش بنشیند یا با او مصاحبت کند.
 اگر با ایشان مصافحه [دست دادن] کنی از زیر جامه مصافحه کنو اگر دست تر بدست او رسد دست را بشوی .اگر با اهل ذمه یعنی
جهودان یا ترسایان یا گبران مصافحه کنی دست را بخاک یا دیوار
مبال ...دس�ت به خاک یا دیوار مالیدن در صورتی است که دست
مسلمان و ایشان هیچ یک تر نباشد ...و از امام محمدباقر منقول

است که اگر کسی با گبری مصافحه کند دستش را بشوید».

آیتاهلل محمد حسینی شاهرودی:
در س��ایت شخصی او در بخش «پاسخ استفتائات شرعی -
احکام طهارت» آمده است:
«سوال ( :)33آيا كافر كتابى پاك است ياجنس؟
جواب  :اظهر جناست آنها است».

در بخش «احکام جناسات» او آمده است:

«س�وال ( :)55نظر برخى از فقهاء اينس�ت كه نصارى (مسیحیان)
جنساند و حكم جناست بر آنها جارى است و نظر برخى ديگر همچون
آيةاهلل حكيم بر طهارت آنها است ،نظريه آن حضرت چيست؟
جواب :اخبار در باره طهارت و جناس�ت اهل كتاب مختلف اس�ت،
و ترجيح با اخبار جناست است كه مطابق مشهور و مخالف عامه
است.
سوال ( :)57اهل كتاب (يهود نصارى) كه پيامبرى محمد صلىاهلل
عليه وآله را قبول ندارند ،جنساند يا پاك؟

جواب :اقوى جناست است».

آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اسالمی:

«سوال  :328لطفًا به سواالت زير پاسخ فرمائيد:
 - 1معاش�رت و همنش�ينى و دست دادن دانشآموزان مسلمان با
دانشآموزان پيرو فرقه گمراه بهائيت ،اعم از اين كه دختر باش�ند

 -مجلسی .محمد باقر ،حلیه املتقین :تهران ،انشارات بهزاد ، 1378 ،صفحه .260
 -تارمنای اختصاصی آیتاهلل محمد حسینی شاهرودی.
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يا پسر ،مك ّلف باشند يا غير مك ّلف ،در داخل مدرسه يا خارج از آن،
در دوران ابتدائى ،متوسطه و پيش دانشگاهى ،چه حكمى دارد؟
 - 2رفتار استادان و مربيان با دانشآموزانى كه بهائى بودن خود
را آش�كار مىكنند و يا يقني دارمي كه بهائى هس�تند ،چگونه بايد
باشد؟
 - 3اس�تفاده از وس�ايلى كه همه دانشآموزان از آنها اس�تفاده
مىكنند مانند شير آب آشاميدنى ،شير توالت و آفتابه آن ،صابون
و مانند آن ،با اين كه علم به مرطوب بودن دست و بدن دارمي ،چه
حكمى دارد؟
جواب  :همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محكوم به جناست هستند
و در ص�ورت مت�اس آنها با چي�زى ،مراعات مس�ائل طهارت در
رابطه با آنها ،نس�بت به امورى كه مش�روط به طهارت اس�ت،
واجب است .ولى رفتار مديران و معلمان و مربيان با دانشآموزان
بهائى بايد بر اساس مقررات قانونى و اخالق اسالمى باشد.
س�وال  :350بهائيان بسيارى در اينجا كنار ما زندگى مىكنند كه
رفت و آمد زيادى در خانههاى ما دارند .عدهاى مىگويند بهائىها
جن�س هس�تند و عدهاى ه�م آنها را پ�اك مىدانند .اي�ن گروه از
بهائىه�ا اخلاق خوب�ى از خود آش�كار مىكنند ،آي�ا آنها جنس
هستند يا پاك؟
جواب :آنها جنس و دشمن دين و اميان شما هستند ،پس فرزندان

عزيزم جدًا از آنها بپرهيزيد».

ممنوعیت ورود غیرمسلمانان به مساجد
اکثر به اتفاق فقیهان ش��یعه اعتقاد دارند که غیرمسلمانان اجازه
ورود به مس��جداحلرام را ندارند .حتی غیر مسلمانان منیتوانند وارد
مساجد و سایر اماکن مقدسه مسلمانان شوند .این ممنوعیت نه تنها
ش��امل کافران میشود ،بلکه اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و
 -تارمنای شخصی آیتاهلل خامنهای به آدرس:
http://www.khamenei.ir
این پرسش وپاس��خ در ماه ژانویه  2007در این تارمنا مشاهده شده است .بخش احکام
واستفتائات ،قسمت طهارت  -احکام کافر.
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زرتشتیان را هم شامل میشود.
فقیهان ش��یعه ،نه تنها معتقدند که غیرمسلمانان منیتوانند وارد
مسجداحلرام ش��وند حتی آنان منیتوانند در شهرهای مکه و مدینه و
طائ��ف و اطراف آن هم اقامت کنند .غیر مس��لمانان تنها میتوانند از
این شهرها عبور کنند .فقهای شیعه حتی معتقدند که هیچ مسلمانی

منیتواند به شخص غیر مسلمانی اجازه ورود به مساجد را بدهد.


نظرگاههای گروهی از فقیهان شیعه در مورد ورود غیر مسلمانان به مساجد

شیخ طوسی:

 «مذهب فقهای ش�یعه این است که غیرمسلمان هرگز حق دخولبه مساجد را ندارند و هیچ فرد مسلمانی منیتواند چنین اجازهای

به آنان بدهد».
 «پیامب�ر اسلام ،حض�رت محم�د ،اس�رای یه�ود بنیقریظه وبنینضیر را در مس�جد النبی ج�ای داد ...این عمل پیش از نزول

آیه «امنا املشرکون جنس» بوده است».

نظامالدین مهرشتی:

 -وارد شدن به مساجد روا نیست ،ذمی باشد یا غیر ذمی.

قطب راوندی:

 ظاهر آیه «امنا املشرکون جنس» این است که کافران جنساند واجازه ورود به هیچ مسجدی را ندارند.

  -ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس.
 -حتریر الوسیله ،روحاهلل خمینی ،جلد چهارم ،بخش گفتار در احكام ساختمانها.
 -عمید زجنانی .آیت اهلل عباسعلی :حقوق اقلیتها ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران،
چاپ سوم پاییز  ،1363صفحه  173به نقل از املبسوط فی فقه االمامیه جلد دوم صفحه .47
 -حقوق اقلیتها ،صفحه  ،173به نقل از املبسوط فی فقه االمامیه جلد دوم صفحه .47
 -ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس.
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عالمه حلی:

 روا نیست کافران به مساجد وارد شوند. روا نیس�ت ب�رای کاف�ران ورود به مس�اجد ،هر چند ب�ا اجازهباشد.

محقق حلی:

 روا نیس�ت برای کافری ورود به مسجداحلرام و نه دگر مساجد،
هر چند مسلمانی اجازه دهد.

شیخ بهاالدین عاملی (شیخ بهایی)

  ...ش�رط دوازدهم را مجتهدین ذکر کردهاند اما در حدیث مذکورنیست و جایز نیست ذمی در حجاز توطن کند و مراد از حجاز ،مکه
و مدین�ه و طائف و حوالی آنها اس�ت و اگر بگ�ذرد و توطن نکند

جایز است.

دیدگاههای فقیهان معاصر
فقیهان معاصر زیر رای به ممنوعیت ورود غیر مسلمانان به مساجد
دادهاند:
آیتاهلل روحاهلل خمینی:
مساله  :9داخل شدن كفار در مسجداحلرام بدون اشكال جایز نيست
چه اين كه كافر ذمى باش�ند و يا غير ذمى ،و همچنني است ساير
مس�اجد ،البته در صورتی كه داخل ش�دن كفار در آن هتك حرمت
باشد جایز نيست بلكه اگر نگوئیم اقوى حداقل بنابر احتياط بايد
گفت مطلقا جایز نيست چه هتك شمرده بشود و چه نشود ،و هيچ
مسلمانى منىتواند به كافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به
فرضى هم كه مسلمانان اذنش بدهند باز هم جایز نيست.
مس�اله  - 10ايس�تادن و توقف و عبور از يك درب مسجد به طرف
درب ديگر و حتى داخل ش�دن در مس�جد براى جلب طعام يا چيز
ديگر براى كافر جایز نيس�ت ،و آيا داخل ش�دن آن�ان در حرم امن

 -مقاله ورود کافران به مساجد واماکن مقدس.
  -جامع عباسی ،صفحه 155
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الهى (كه مس�افتى اس�ت در چهار طرف شهر مكه) براى توقف يا
عبور يا خريد جنس جایز است يا نه؟ بعضى گفتهاند جایز نيست
و استدالل كردهاند كه مراد از كلمه «مسجد احلرام» در آيه شريفه
همين حرم اس�ت و در اين ب�اب روايتى هم هس�ت و احتياط نيز
همين را اقتضا مىكند ،بعضى ديگر از فقها حرم ائمه معصومني
عليهالسالم و صحن شريف آنها را ملحق به مسجد كردهاند البته
در صورت�ی كه دخول آنان هتك حرمت اين اعتاب مقدس�ه باش�د
نظر ما نيز همني اس�ت ،لكن نزديكتر به احتياط آن اس�ت كه به
طور كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد.
مس�اله  - 11بنابر قول مش�هور براى كفار جایز نيس�ت س�رزمني
حج�از را وطن خود قرار دهند و ش�يخ الطائف�ه رضواناهللتعالى
عليه ادعاى اجماع بر آن را كرد و روايتى هم از ش�يعه و س�نى بر
طبق آن وارد ش�ده اس�ت و عمل كردن به اين حكم اشكالى ندارد،
و اما اينكه حجاز كجاس�ت ،حجاز همني س�رزمينى است كه فعال
به اين نام ناميده مىش�ود و اختصاص به مكه و مدينه ندارد ،و
اقوى آن است كه عبور كفار از اين سرزمني و خريدن جنس از آنجا

جایز است.

آیت اهلل محمد حسینی شاهرودی:
در تارمنای ش��خصی آیتاهلل محمدحس��ین ش��اهرودی در بخش
«پاسخ استفتائات شرعی  -احکام طهارت» آمده است:

س�وال ( :)62آيا داخل ش�دن كفار در مس�جد براى شنيدن مطالب
اسالمى اشكال دارد يانه؟

جواب :جایز نيست.

آیت اهلل گلپایگانی:

س�وال –  :176شهرس�تان ...فاقد مح�ل مخصوصمجالس ترحيم
است ،در ايام فواحت ،يهودىهاى ساكن اين شهرستان جهت عرض
ى با صاحبان ميت ،داخل شبستان مسجد
تسليت و اظهار همدرد 
مسلمنيمىشوند آيا اين مطلب جايز است؟

 -حتریر الوسیله ،روحاهلل خمینی ،جلد چهارم ،بخش گفتار در احكام ساختمانها.
 -تارمنای اختصاصی آیتاهلل محمدحسینی شاهرودی.
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جواب  -ورود غير مس�لمان ،در مس�جد ،جايز نيس�ت و اين گونه
مجالس فاحته را كه درمعرض شركت غيرمسلمان مىباشد ،درغير

مسجد منعقد منايند.

بهره گیری جنسی از زنان غیر مسلمان
با این که فقه ش��یعه اعتقاد دارد که هر گونه متاس بدنی و یا عرق
دست غیرمس��لمان باعث جنس شدن فرد مسلمان میشود ،وقتی که
مس��اله ارتباط جنس��ی و همخوابگی و بهرهگیری بدنی از زنان غیر
مس��لمان مطرح میگردد ،از داستان جناست بس��یار کوتاه میآید و
بهرهگی��ری جنس��ی از آنان را مجاز میداند .در اینجا دیگر مس��اله
جناست به هیچ روی مطرح منیگردد و مرد مسلمان میتواند بدون هیچ
نگرانی از جنس شدن ،با زنان غیر مسلمان ارتباط جنسی برقرار کند.
فقهای ش��یعه حتی بهرهگیری جنسی از زنان شوهردار غیر مسلمان
را که اس��یر مسلمانان شدهاند و یا این که در مالکیت مسلمانان قرار
گرفتهاند را مجاز دانس��تهاند .بهرهگیری جنسی از زنان غیرمسلمان
به هر صورت و ش��کلی مجاز است و به هیچوجه ،رضایت آنان الزم
نیست.
احکام بردگان
« ...مالکیت مرد نسبت به برده مونث در حکم ازدواج با وی است
بنابر این هرگونه اس�تمتاع جنس�ی مرد از کنیزانش جایز اس�ت
(منهاج  ،275 / 2العروةالوثقی  .)805 / 2در این روابط جنسی اولًا
رضایت زن مطلقًا الزم نیس�ت ،ثانیًا الزم نیس�ت کنیز ،مسلمان
ی�ا اه�ل ذمه باش�د ،حتی اگر کنیز کافر و مش�رک هم باش�د ،این
روابط مجاز اس�ت .ثالثًا در اس�تمتاع از کنیز بر خالف نکاح دائم
در زمان واحد س�قف عددی چهار الزم نیست .اما هر گونه ارتباط

 -فالحزاده .محمد حس�ین :حفظ حرمت مس�جد (مقال�ه) ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمی��ه قم – مرک��ز مطالعات وحتقیقات اس�لامی ،به نقل از اجوبه االس��تفتائات آیتاهلل
گلپایگانی ،جلد  1صفحه  ،129سوال  ،430این مقاله در تاریخ  22اگوست  2004در شبکه
اینترنتی بالغ به آدرس زیر دیده شده است.
http://www.balagh.net/persian/feqh/library/10/07.htm
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جنس�ی زن با غالمانش بدون ازدواج ممنوع اس�ت و بردگان مذکر
نس�بت به ملک مونث نامحرم محسوب میشوند( .العروةالوثقی

».)1804 /2

حجتاالس�لام محمد ابراهیمی در کتاب ازدواج با بیگانگان به نقل
از فقهای شیعه آورده است که:
«بهرهگی�ری جنس�ی و همخوابی ب�ا زنان اهل کت�اب و کافران از
دیدگاه فقه ش�یعه مجاز و مباح اس�ت و هیچ گونه ممنوعیتی در
آن وج�ود ندارد ،حتی بدون این که آن�ان تغییر دین و مذهب داده
باشند و یا این که ازدواجی صورت گرفته باشد.
بهرهگیری جنس�ی از زنان شوهردار غیرمسلمان که در مالکیت یا
اسیر مسلمانان باشند هم مجاز میباشد.
حاص�ل این که همخوابی با کنیزان غیر مس�لمان به هر آیینی که

بوده باشند ،با فرض عدم حاملگی بالمانع است».

مواد جنس در ارتباط با اهل کتاب از دیدگاه فقه شیعه
بدن انسان:
بدن انس��ان اهل کتاب جنس است .عرق دس��ت ،آب دهان ،اشک
چشم و هر مایع دیگری که از بدن او باشد.
مواد غذایی:
مایعات:
متام مواد غذایی که به صورت مایع هستند مانند آب ،شیر ،روغن،
دوغ ،ماست ،عسل ...،اگر به وسیله اهل کتاب ملس شود و یا با آنان
 -کدیور .محس�ن :مس�اله بردهداری در اسلام معاصر ،محسن کدیور در این مقاله با
دیدی انتقادی ،مساله حقوق بشر در اسالم را مورد بررسی قرار داده است .او این مقاله
را در دومین همایش بیناملللی حقوق بشر ،مبانی نظری حقوق بشر ،که در دانشگاه مفید
قم تش��کیل شده بود ،عرضه کرده است و در تاریخ  28اردیبهشت  1381در این همایش
قرائت شده است .منبع تارمنای اختصاصی محسن کدیور.
 -ابراهیمی ورکیانی .حجتاالسالم محمد :ازدواج با بیگانگان ،انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی ،1377 ،فصل دوم ،بخش همخوابی با کنیزان غیر مسلمان.
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ارتباط یابد ،جنس خواهد ش��د و این مواد قابل تطهیر نیستند .به هیچ
وجه منیتوان آنها را مصرف کرد.
« ...همچنین مایعاتی که در میان پوس�ت جا کرده باشند ،مانند
روغن و دوش�اب و ش�یره ،امله ،هلیله و امثال اینها که در میان
دب�ه یا مش�ک کرده باش�ند ،از ایش�ان منیتوان گرف�ت و در این
احکام س�ایر کفار از هنود (هندیان) و غیر ایش�ان شریکند ،بلکه

بدترند».

میوه ها:
میوه اگر با بدن اهل کتاب متاس پیدا کرده باشد و یا اهل کتاب آن
را ملس کرده باشد ،جنس است و قابل تطهیر نیست.
گوشت:
فقه ش��یعه معتقد است ،گوش��تی که حیوان آن به دست غیر
مسلمان ذبح ش��ده باشد جنس میباشد .اهل سنت ذبح اهل کتاب را
جنس منیدانند و از آن میخورند.
پشم  ،پوست و چرم:
فقه شیعه معتقد است که چون پشم این خاصیت را دارد که میتواند
عرق دست را بخود جذب کند ،بنابراین پشمی که توسط اهل ذمه ملس
شده باشد و یا پارچه و یا فرشی که توسط اهل ذمه بافته شده باشد،
چون ممکن اس��ت عرق دس��ت آنان در آن وجود داشته باشد ،جنس

اس��ت .ولی این مواد را میتوان به وس��یله آب کش��یدن تطهیر کرد.
همین نکته در مورد پوست و چرم هم صدق میکند.
ش��اردن س��یاح فرانس��وی که در اواخر عصر صف��وی از ایران
بازدید کرده اس��ت به این نکته اشاره میکند .او در سیاحتنامه خود
مینویسد که در بازار اصفهان پوست فروشان به دو بخش مسلمانان
و مسیحیان تقسیم شده بودند .او مینویسد:
«پوست فروشان به دو بخش تقسیم میگردند .قسمت مسلمانان

 -رساله صواعق الیهود از محمد باقر مجلسی.
 -رساله صواعق الیهود از محمد باقر مجلسی.
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و بخش مسیحیان ،چون ایرانیان را در آیین خود عقیده بر آن است
که پشم از جمله چیز هایی است که ملس آن به دست غیر مسلمان
موجب ناپاکی و جناست آن میگردد ،زیرا مبثل اسفنج عرق وجود
انس�انی را جذب میکند .بدین طریق مسلمانان (شیعیان) نباید

اشتباه کنند و ناآگاه این کاال را از مسیحیان ابتیاع کنند».

در س��الهای اخیر با آسان شدن بیشتر ارتباطات جهانی ،روابط
اقتصادی بین کش��ورها رو به توس��عه گذاش��ته و به مرحله جدیدی
رسیده است .بس��یاری از کاالها ،بین کشورها مبادله میشود .یکی
از این کاالها کفشهای چرمی س��اخت چین است که به ایران صادر
میگردد .ورود این کفشها مس��اله طهارت و جناس��ت چرم آنها را
برای فقهای ش��یعه مطرح کرده است .فقها نسبت به طاهر و یا جنس
بودن آنها نظرات مختلفی دارند .بهمین منظور از فقها این سوال مطرح
گردیده است:
«سوال :کفشهای چرمی که از بازارهای اسالمی خریداری میشود
ولی مارک تولید در کشورهای غیر اسالمی مانند چین را دارد  ،آیا
پاک است یا جنس؟»

آیتاهلله��ای مختلف در جمهوری اس�لامی در این م��ورد نظرات
مختلفی ارائه کردهاند ،گروهی رای به طهارت دادهاند و گروهی دیگر
معتقدند که کفشها جنس میباشند .جمعبندی عقاید آنان به صورت
زیر است:
آيت اهلل بهجت:
«اگر چرم مصنوعی باش�د اش�کال ندارد و حکم چ�رم طبيعی در
مساله  99رساله به اين صورت آمده است :گوشت و پيه و چرمی
که در بازار مسلمانان فروخته میشود پاک است و همچنني است
اگ�ر يکی از اينها در دس�ت مس�لمان باش�د .ولی اگ�ر بدانند آن
مسلمان از کافر گرفته و رسيدگی نکرده که از حيوانی است که به
دستور شرع کشته شده يا نه ،جنس میباشد.

آيتاهلل خامنهای:

«اگر احتمال دهد که حيوان ذبح اسالمی شده پاک است و اگر يقني

 -سیاحت نامه شاردن ،جلد هفتم صفحات  116و.117
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دارد که ذبح اسلامی نش�ده ،محکوم به جناست است و همچنني
اگر در چرم بودن آن شک باشد پاک است و حتقيق الزم نيست».

آيتاهلل فاضل لنکرانی:

«محکوم به طهارت است و فحص الزم نيست».

آيتاهلل مکارم شيرازی:
«پاک است».

آيتاهلل سيستانی:

«اگر احتمال باش�د که مصنوعی است يا از حيوانی است که ذبح
اسالمی شده پاک است».

آيتاهلل تبريزی:

«چنانچه مشکوک است که چرم مصنوعی است يا طبيعی ،فحص
الزم نيس�ت و چنانچ�ه اح�راز کنند که چرم طبيعی اس�ت اگر از
کشور غير اسالمی خريداری شده و احتمال بدهند فروشنده حتقيق
از تذکيه کرده ،پاک و خريد آن جايز است».

آيتاهلل صافی گلپايگانی:

«اگر چرم بودن آن مش�کوک فيه باش�د ،محکوم به طهارت است و
فحص الزم نيست و اگر اطمينان به چرم بودن باشد و از بالد کفر

وارد شده باشد محکوم به جناست است».

مشکل جناس��ت ویا طهارت ،در مورد توپهای ورزشی چرمی که
جوانان و ورزش��کاران از آنها اس��تفاده میکنند و از چین و ژاپن به
ایران وارد میشود هم مطرح شده است .این سوال پیش آمده است که
آیا این توپها طاهر هس��تند و یا جنس میباشند؟ از آیتاهلل صانعی
 -سایت کلوپ :مرکز پاسخگویی به سواالت شرعی وشبهات به آدرس:
http://archive.cloob.com/cat10/club8752/thread449315.html
این مطب در تاریخ مارس سال  2007در این تارمنا دیده شده است.

طهارت و جناست غیرمسلمانان

241

در این مورد اس��تفتاء شده اس��ت .او رای به جناست این توپها داده
است.
«س�وال :توپهاى ورزشى چرمى كه در بازار مسلمني فروخته يا
توس�ط دولت جمهورى اسالمى از كش�ورهايى مثل چني و ژاپن و
ساير كشورهاى غيرمسلمان كه ذبح در آجنا غيرشرعى است وارد
مىش�ود ،از حيث طهارت و جناس�ت چه حكمى دارد؟ آيا با فرض
وج�ود عدهاى قليل از مس�لمانان در آن بالد كه معلوم نيس�ت بر
فرض وجودشان در مراكز كشتار حيوانات ،رعايت مسائل شرعى
را در ذبح كرده باش�ند ،مىشود ذبح را مستند به آنان دانست و
حكم به طهارت كرد؟ در صورت منفى بودن جواب ،آيا قاعده سوق
املسلمني در ما حنن فيه قابل جريان است يا نه؟
جواب:محك�وم ب�ه ميت�ه بودن و جناس�ت اس�ت ،چ�ون از بالدى
غيراسالمى كه غلبه و سلطه با غيرمسلمانان است آورده مىشود
و س�وق املسلمني در جايى مفيد است كه وضع سابقش مشكوك

باشد».

فقیهانی که رای به طهارت اهل کتاب دادهاند
از خی��ل عظیم فقیهان ش��یعه غی��ر معاصر ،که به جناس��ت اهل
کت��اب رای دادهاند دو تن هس��تند که معتقد بودند که اهل کتاب جنس
نیستند .هر دوی آنان در اواخر عصر صفوی در زمان شاهعباس دوم
میزیستند .یکی از آنان مالمحسن فیضکاشانی است ،آزاد مردی که
هنگامی که در زمان شاهعباس دوم ،یهودیان را مجبور کردند که قبول
اسالم کنند و مسلمان شوند از یهودیان پشتیبانی کرد و برای رهایی
و آزادی آن��ان کوش��شها کرد .او معتقد بود که جناس��ت اهل کتاب،
جناست ذاتی نیست بلکه ممکن است به علت آلودگی آنان به جناسات
شرعی باشد.
«مالمحسن فیض کاش�انی (متوفی  1091قمری 1680 /میالدی) در
ذی�ل حدیث  4134از کت�اب الوافی آورده اس�ت :احادیث مزبور بر
جناست اهل کتاب داللت ندارند ،زیرا اوال ،شاید نه به سبب خباثت

 -روزنامه ش�رق ،چهارشنبه  7مرداد  1383شمس��ی برابر با  28جوالی  ،2003سال
اول شماره .250
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باطنی کافران باشد و ثانیًا ،احادیث بسیاری وجود دارد که علت
لزوم پرهیز از اهل کتاب را آلودگی آنها به جناسات شمرده است،

نه جناست ذاتی بدن آنها».

فقی��ه دومی که رای ب��ه طهارت اهل کتاب داده اس��ت ،محمدباقر
سبزواری اس��ت (متوفی  1090قمری1679/میالدی) .او هم ،در دوران
مالمحسن فیض زندگی میکرده و با او نسبت خانوادگی داشته است.
این دو از حلاظ دیدگاههای مذهبی دارای فصل مشترکهای بسیاری
ب��ا یکدیگر بودن��د .او معتقد بود که احادیث بس��یاری وجود دارد که
طه��ارت اهل کتاب را اثبات میکند .ولی چون اکثر فقیهان ش��یعه به
جناست اهل کتاب رای دادهاند ،سزاوار نیست که با آنان مخالفت کرد.
محمدباقر سبزواری تصریح میکند که ادله ،جناست اهل کتاب نامتام
است.
ّ
«ادله ،جناست اهل کتاب نامتام است ،زیرا در مقابل آنها احادیث
معتبری وجود دارد که طهارت آنها را اثبات میکند .این در حالی
اس�ت که وی به موجب فتوای مش�هور در مورد جناست اهل کتاب
میفرماید :جرات بر مخالفت مشهور به ویژه که ادعای اجماع هم

بر آن شده است – سزاوار نیست».

ممنوعیت رفت و آمد اهل کتاب در روزهای برفی و بارانی
یکی از مش��کالتی که اهل کتاب پ��س از عصر صفوی با آن روبرو
بودند ،این مس��اله بود که فقه شیعه معتقد بود که اهل کتاب نباید در
روزه��ای برفی و بارانی از منزل خارج ش��وند ،چون برف و باران با
بدن آنها متاس پیدا میکند و باعث جنس ش��دن محیط زیس��ت برای
مسلمانان میشود و جناست آنان به شیعیان سرایت میکند.
محمدتقی مجلسی معتقد بود که:
«روز باران بیرون نیایند (مقصود یهودیان ،زرتشتیان و مسیحیان
  -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه .244
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه  244به نقل از کفایة االحکام صفحه .11
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هستند) که در بازار راه روند و مسلمانان را جنس کنند».

محمدباقر مجلسی در رساله صواعق الیهود آورده است:

«...بهتر اس�ت که حاکم مسلمانان مقرر فرماید که جمیع کفار در
روز ب�رف باران از جایه�ای خود حرکت نکنند که مس�لمانان را

جنس میکنند».

ش��اردن سیاحتگر فرانس��وی که در اواخر عصر صفوی از ایران
بازدید کرده است ،در مورد ممنوعیت رفت و آمد اهل کتاب در روزهای
برفی و بارانی در سیاحتنامه خود میآورد:
«برای اجتناب از جناست جسمانی از قبیل متاس و تصادم با یک
نف�ر متدین ب�ه مذهب دیگر هنگام عب�ور از راه ،و ی�ا پذیرایی در
موقع باران از معتقدین ادیان غیرمس�لمان یک فرسنگ راه خود را
منحرف میکنند .چون پوش�اک باران دیده غیر مس�لمانان مردار
است و با هر چیزی به اعم از اثاثیه و اشخاص متاس یابد ،موجب

جناست آن می شود».

در کتاب تاریخ جلفای اصفهان آمده اس��ت که شاه سلطانحسین
صفوی آخرین پادشاه صفوی دس��تور داد که اهل کتاب در روزهای
باران��ی به بازار و دکانها وارد نش��وند تا «مبادا خیس�ی لباسش�ان


مسلمانان را جنس کند»

این ممنوعیت رفت وآمد در روزهای بارانی تا اواخر دوران قاجاریه
هم اعمال میشده اس��ت .درنامهای که به شماره  1072در تاریخ 26
رمضان  1322قمری/نوامبر  1904میالدی ،اجنمن زرتش��تیان کرمان
مینویسند ،ش��کایت میکنند که آقا سیدحس��ن نامی ،زرتشتیان و
هندیان کرمان را به ش��دت کتک زده اس��ت که چرا آنان در روزهای
 -رساله جهادیه – احکام اهل ذمه ،محمد تقی مجلسی.
 -رساله صواعق الیهود ،محمد باقر مجلسی.
 -سیاحتنامه شاردن ،جلد چهارم صفحه .153
 -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .147
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برف و بارانی از خانه خارج ش��دهاند و باعث جنس ش��دن مسلمانان

گردیدهاند.
دیدگاه فقه اهل سنت در مورد طهارت و جناست غیرمسلمانان
فقه اهل سنت در مورد طهارت و جناست اهل کتاب ،دیدگاهی کامال
متفاوت ومتضاد با دیدگاه فقه ش��یعه دارد .متام فقیهان اهل سنت به
طهارت اهل کتاب نظر دادهاند و بر این نظر هستند .در متام کتابهای
فقهی که از آنان باقی مانده است ،آنان به اتفاق آرا ،معتقد به طهارت

اهل کتاب بودهاند.
شواهد تاریخی
تا پیش از بنیاد سلسله صفوی که به دست شاه امساعیل در سال
 907قمری1502/می�لادی اجنام گرفت و ش��یعه دوازده امامی مذهب
رمسی ایران شد ،در ادبیات و تاریخ ایران شواهد و یا نشانههایی که
اهل کتاب را جنس به ش��مار آورده باشند ،دیده منیشود .گروهی از
سیاستمداران ،تاریخنویسان و شاعران ایرانی پیش از صفویه ،نظر
مساعدی نسبت به اهل کتاب نداشتند ولی هیچگاه از جنس بودن آنها
س��خنی به میان نیاوردهاند .خواجه نظامامللک وزیر دربار سلجوقی
در قرن پنجم هجری ،نظر مس��اعدی نسبت به مسیحیان ،یهودیان و
زرتشتیان و بخصوص شیعیان که آنان را رافضی میخواند ،نداشت.
او در کتاب س��یرامللوک و یا سیاستنامه خود توصیه میکند که در
کارهای دولتی و اداری از این چهار گروه استفاده نگردد ،او بخصوص
مخالف شدید ش��یعیان (رافضیها) بود .خواجه نظامامللک با متام
مخالفتی که با این چهار گروه داشت هیچ گاه آنان را جنس منیدانست
 -تاریخ زرتش�تیان کرمان ،صفحه  ،136به نقل از نامه ش��ماره  1072مورخ رمضان
سال  1322قمری/نوامبر  1904میالدی.
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه .219
  -نظام امللک طوسی .خواجه ابوعلی :سیر املوک یاسیاست نامه ،به اهتمام هیوبرت
دارک ،تهران ،انتش��ارات علمی فرهنگی ،چاپ دوم سال  ،1364صفحههای ،222 ،221
.232 ،231 ،230
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و دلیل مخالفت با آنان را جنس بودن آنها ذکر منیکند.
در س��ال  715قمری1315/می�لادی خواجه رش��یدالدین فضلاهلل
یه��ودی و یا یه��ودیزاده ،در دربار مغوالن عه��دهدار مست وزارت
میشود و در آن دوران یهودیان دارای مستهای دولتی بودند .در آن
زمان ناصرالدین منشی کرمانی ،با رقیب سیاسی یهودی خود که او
را پسر محسن یهودی حلبی مینامد اختالف پیدا میکند و به او القاب
ونسبتهای بد و نامناسبی میدهد .او هر آنچه که در فکر و ذهن خود
داش��ته برای کوچک و خفیف کردن رقیب یهودی خود بکار میبرد .او
رقیب خود را با القاب و نسبتهای زشت زیر خطاب میکند:
حقودی (کینه ورزی) ،حس�ودی ،عنودی (س��تیزهکاری) ،جمودی
(خش��کی) بدرگی (بدذات��ی – بدطینتی) ،مخنثی (ب��د کارگی مردان)،

بینفسی ،مابونی (بدکارگی) ،ملعون (نفرین شده) ،خری و غری.
با وجود متام تنفری که او از رقیب یهودی خود داشته است ،او را
جنس خطاب منیکند.
طهارت وجناست غیر مسلمانان درعصر صفوی
در عصر صفوی پس از رمسی ش��دن مذهب شیعه دوازده امامی
در ایران ،علمای بزرگ ش��یعه ایرانی ،در ایران وجود نداشتند و اگر
به لیس��ت بلند فقیهانی که اهل کتاب را جنس ش��مردهاند نگاه کنیم،
میبینیم که تا پیش از ایجاد سلس��له صف��وی هیچیک از آنان ایرانی
نبودند و در دوران صفویه اس��ت که آنان ظاهر میشوند و به دعوت
شاه امساعیل و خصوصًا شاه طهماسب از مناطقی مانند جبلعامل
لبنان و بحرین به ایران س��رازیر میشوند و یکی از این عقاید تعصب
آمیز جبلعاملی خود را که همانا جنس بودن اهل کتاب است را ،وارد
فرهنگ دینی ایرانیان میکنند .اولین نش��انه تاریخی از جنس شمردن
اهل کتاب را میتوان در این دوران مشاهده کرد و آن هنگامی است که
آنتونی جنگینسون سفیر ملکه الیزابت امپراطور انگلستان به دربار شاه
 -باس�تانی پاریزی .دکتر ابراهیم :حصیرس�تان ،تهران ،ناشر علمی ،چاپ اول سال
 ،1382صفحه  ،118به نقل از مست العلی ،صفحه 100
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طهماسب ،دومین پادشاه صفوی میآید .او در قزوین که در آن هنگام
پایتخت ایران بود به حضور ش��اه طهماسب میرسد .شاه طهماسب
که شیعهای بس��یار خرافی و متعصب بود ،هنگامی که درمییابد که
جنگینسون مسیحی است به او میگوید:
«ای کافر ما را هیچ حاجت و نیازی به کفار نیست».

و او را از درب��ار اخ��راج میکنند و هنگامی ک��ه او از دربار خارج
میش��ود ،شخصی با یک س��ینی بزرگ خاک از عقب سر وی میآید
وجای پای او را که به اعتقاد آنان جنس ش��ده بود خاک میپاش��د تا

تطهیر شود.
در متام دوران صفوی فقهای ش��یعه ومذهب تشیع ،اهل کتاب را
جنس به حس��اب آوردهان��د .ولی حنوه رفتار ش��اهان و دولت مردان
حکومت��ی در این عصر با اهل کت��اب یکنواخت و به یک روش نبوده
است .در دوران شاه امساعیل اول وشاه طهماسب ،هم فقهای شیعه
وهم حکومت اهل کتاب را جنس میدانستند ،ولی در دوران شاه عباس
اول ،خود شاه و مردان حکومتی او ،با فقهای شیعه آن دوران تفاوت
نظر داش��تند .فقیهان ش��یعه متام اهل کتاب را جنس میدانستند ولی
ش��اهعباس با این که خود شیعهای بسیار متعصب بود و یهودیان و
زرتشتیان را هم جنس بحساب میآورد ،در مورد مسیحیان و ارمنیان به
نظر علما زیاد توجه منیکرد .هم خود شاه و هم دولت مردان حکومتی
او با مس��یحیان و ارمنیان رفت آمد داش��تند .در تاریخ آمده است که
ش��اهعباس به خانه خواجهنظر و ب��رادرش خواجه صفر ،تاجرهای
ارمنی رفت وآمد داش��ته است و ش��اهصفی به خانه بازرگان ارمنی
لتس��نون میرفته اس��ت .همین حنوه برخورد با اهل کتاب در دوران
شاهصفی و تا اواخر سلطنت شاهعباس دوم ادامه پیدا میکند.
هر چه به اواخر عصر صفوی نزدیک میشویم ،علمای پیرو دیدگاه
 -س�ایکس .سر پرس�ی :تاریخ ایران سر پرسی سایکس ،ترجمه محمدتقی فخر داعی
گیالنی ،تهران ،دنیای کتاب ،جلد دوم صفحه های  241و.242
  -تاریخ جلفای اصفهان ،صفحه .115
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .402
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جبلعامل ،مانند محمدتقی مجلسی و پسرش محمدباقر مجلسی قدرت
بیشتری میگیرند و دراین دوران دیگر حکومت هم مانند علمای شیعه
مس��یحیان را هم مانند یهودیان و زرتشتیان جنس بحساب میآورد.
اوج این س��ختگیریها بر اهل کتاب در اواخر سلطنت شاهسلیمان و
در متام دوران شاهسلطان حسین است.
تاورنیه فرانس��وی که در زمان شاهس��لیمان به ایران آمده است،
در س��فرنامه خود اش��اره میکند که درنزیکی شهر الر به آب انباری
برخورد کرده اس��ت که بواسطه افتادن یک یهودی در آن ،مردم آن آب
انبار را جنس میشمردند و دیگر از آن استفاده منیکردند .حتی آن را
خراب کردند و آب انباری جدیدی برای خود س��اختند .او در این مورد
مینویسد:
«روزبیستممارسبهکاروانسراییکهموشکمینامیدند،رسیدیم،
که از خانهای در پای کوه تش�کیل شده است  ......مسافران باید
آب خ�وردن را از آب انب�اری که تا آجنا یک تی�ر تفنگ فاصله دارد
بیاورند .چند سال بود که آب آن آبانبار را منیتوانستند بخورند،
زیرا یک یهودی که خواس�ته [بود] آب بر دارد ،پایش لغزیده میان
آب انبار افتاده بود و مسلمانان که فوقالعاده متعصب هستند آن

آب انبار را خراب کردند و بعد نزدیک آن دیگری بنا منودند».

تاورنیه از وزیر حکومت شیراز یاد میکند که به پادرد سختی مبتال
شده بود و تاورنیه جراح خود را همراه میبرد که وزیر را معاجله کند،
ولی وزیر به او میگوید «اگر من بی پا ش�وم ،بهتر از این اس�ت که دست


فرنگی به پایم برسد».

در نام��های که یک��ی از راهبان کرملی در تاری��خ اول اکتبر 1672
میالدی 1083/قمری ،در اواخر عصر صفوی ،در زمان س��لطنت شاه
س��لیمان مینویسد ،از آن ش��کایت میکند که مسلمانان جور و ظلم
زیادی بر مسیحیان روا میدارند و مسیحیان را بدون هیچ دلیلی جنس

میدانند.
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .670
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .590
 -انقراض سلسله صفویه و استیالی افاغنه در ایران ،صفحه .37
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همان طور که اشاره شد سنی مذهبان اهل کتاب را جنس به حساب
منیآوردند و حکومت س��نی مذهب عثمانی هم ای��ن دیدگاه را دنبال
میکرد و یهودیان ومس��یحیان را جنس منیدانست .دولت عثمانی در
اواخر عص��ر صفوی بغداد را تصرف کرد .تاورنیه تاجر فرانس��وی
جواهر ،در س��فر نامه خود به این نکته اشاره میکند که سنیمذهبان
عثمانی در آن زمان اهل کتاب را جنس منیشمردند .او از اتفاقی که در
آن زمان در بغداد روی داده است برای ادعای خود شاهد آورده است.
او در سفرنامه خود مینویسد:
«در س�ال  1629بعد از فتح بغداد به دس�ت خداوندگار (س�لطان
عثمان�ی) یک یهودی در بازار از یک س�قای رافضی (ش�یعه) آب
خواس�ت ،سقا گذشته از ندادن آب ،یهودی را چند فحش و دشنام
میگوی�د .یهودی ش�کایت نزد قاضی میبرد .قاضی میفرس�تد
سقا را با مشک آبش حاضر میکنند ،اول کاسه آب او را گرفته به
یهودی میدهند ،پس از این که یهودی نوشید خود قاضی از همان
ظرف آب میخورد .آن گاه س�قا را به چوب بس�ته تنبیه میمناید
و در زیر چوب به او حالی میکند که ما همه محمدی  -عیس�وی و
یهودی بنده و مخلوق خدا هستیم ،باین جهت حاال عقاید موهومه

خود را چندان ظاهر منیکنند».

فتوای فقیه شیعه به جناست اهل سنت
در اواخر عصر صفوی دامنه تعصبات خرافی به اوج خود میرسد.
در آن هنگام حتی بعضی از عاملان شیعه نه تنها غیرمسلمانان را جنس
میشمارند ،بلکه فتوا به مشرک بودن و جناست سنیان هم میدهند.
یکی از این فقیهان ش��یخ علینقی کمرهای اس��ت (متوفی  1060قمری/
1650میالدی) .او یکی از بزرگترین فقیهان عصر خود بوده است ،او در
زمان شاهعباس دوم مدتها منصب شیخاالسالمی اصفهان پایتخت
آن دوران را ب��ر عهده داش��ت .او آن چنان راه افراط در تش��یع را در
پیش گرفت که اهل س��نت را هم جزو کفار بحساب میآورد و ازدواج
 -سفرنامه تاورنیه ،صفحه .222
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با آنان را مجاز منیداند و حتی غذای آنان را هم جنس میداند.رسول
جعفریان در این مورد مینویسد:
«او ه�م به کفر اهل س�نت حکم ک�رد .و در جایی ه�م به صراحت
نوش�ته اس�ت که مشرکان بر ایشان [اهل س�نت] در دنیا و آخرت
ج�اری اس�ت و مناکح�ت [عقد زناش�ویی] و مصاهرت [با کس�ی
خویش�ی کردن از طریق ازدواج] و مس�اورت و مواکلت [با کس�ی
طعام خوردن] و خوردن ذبیحه [گوش�ت ذبح ش�ده] ایش�ان چون

اجناسند [جنس می باشد] و جایز نیست».

طهارت و جناست غیر مسلمانان در عصر قاجاریه
در دوران قاجاریه تغییر اساس��ی در مورد فتوای جنس بودن اهل
کتاب داده نش��د و همان روش اواخر عهد صفوی دنبال شد .اکثر به
اتفاق علمای شیعه این دوران هم ،فتوا به جنس بودن اهل کتاب دادهاند.
س��یدعلی طباطبایی ،محمدحسین جنفی ،شیخ مرتضی انصاری ،مال
احمد نراقی ،از این دسته از علمای عصر قاجار هستند که این نظر را
داش��تهاند .از دیگر علمای سرشناس این عصر شیخ فضلاهلل نوری
است که در رس��اله حرمت مشروطه خود صریحًا به جنس بودن اهل

کتاب فتوا داده است.
شواهد تاریخی بسیاری از این دوران وجود دارد که نشان میدهند
در آن عصر غیر مسلمانان را جنس به حساب میآوردند ،به منونههایی
از آنها اشاره میشود.
ادوارد براون محقق انگلیس��ی مینویسد در اواخر قاجاریه در یزد
یکی از زرتشتیان را بشدت کتک زدهاند ،چون هنگام عبور او از کوچه،
بدن او بامیوههایی که در آن جا گذاشته بودند متاس پیدا میکند و در

نتیجه به عقیده آنان میوهها جنس شدهاند.
  -جعفری�ان .رس�ول :مقاله گزارش اندیش�ههای سیاس�ی یک عالم ش�یعی صاحب
منصب در دولت صفوی  -علی نقی کمره ای ،مقاالت تاریخی دفتر چهارم ،قم ،دفتر نشر
الهادی ،چاپ اول  ،1377صفحه .23
 -طهارت و جناست اهل کتاب ،صفحه های  229و .230
 -رساله حرمت مشروطه ،درکتاب رسائل مشروطه ،صفحه .160
 -سواد آموزی و دبیری در دین زرتشت ،صفحه  ،177به نقل از کتاب یک سال در میان
ایرانیان از ادوارد براون.
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در نامهای که اجنمن زرتش��تیان کرمان در حدود سال  1316قمری
 1898/میالدی مینویسند شکایت میکنند که یکی از زرتشتیان بنام
جهانبخش در بازار دست به خیار زده و سیدی او را بواسطه این عمل
س��خت کتک زده است ،که بواسطه این حادثه چند استخوان پهلویش

شکسته شده است.
ب��ا اینکه در دوران قاجاریه یهودیان را جنس میش��مردند ولی با
این حال گروهی از پزش��کان آن دوره یه��ودی بودند .آنها با وجود
یه��ودی بودن خود ،به مداوای مس��لمانان میپرداختند .دکتر پوالک
پزش��ک مخصوص ناصرالدینشاه ،خود یهودی بود .او در سفرنامه
خود اشاره میکند که پزشک مخصوص محمدشاه قاجار یهودی بوده

و دکتر پوالک خود شخصًا او را مالقات کرده بود.
طهارت و جناست غیرمسلمانان در دوران مشروطیت و پهلوی
عصر مش��روطیت دورانی است که مش��روطهخواهان غیرمذهبی
قدمهای اساس��ی در برابری مت��ام ایرانیان با هر نوع عقیده و ایمانی
برمیدارند .رهبران فکری غیر مذهبی ظهور میکنند که نطفههای تفکر
آزادی و برابری انس��انها و نهضت مشروطیت را پایهریزی میکنند،
آنان دیگر به جنس بودن غیر مس��لمانان اعتقاد ندارند .از پیش��روان
فکری این اندیش��ه میت��وان از میرزا آقاخان کرمانی ن��ام برد .او از
بسیاری از خرافاتی که در آن زمان در جامعه ایران رواج داشت انتقاد
کرده اس��ت .او در رساله س��ه مکتوب خود این سوال را مطرح کرده
است که چرا شیعیان غیر مسلمانان را جنس میشمارند؟ و او از این
عقیده انتقاد کرده است .او در مکتوب اول رساله خود مینویسد:
«...دیگر جناست یهود و نصاری در کدام کتاب بر شما نازل شده
است ،که به واسطه مسئله طهارت و جناست متام ملل و امم عالم
را جن�س میدانید و پلید میخوانید و از معاش�رت ایش�ان نفرت

دارید »...

 -تاریخ زرتشتیان کرمان ،صفحه .45
  -پ�والک .یاکوب :س�فرنامه پوالک ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران ،انتش��ارات
خوارزمی ،چاپ اول ، 1361صفحه های  397و .398
 -کرمانی .میرزا آقاخان :س�ه مکتوب ،به کوش��ش و ویرایش بهرام چوبینه ،استکهلم
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با ش��روع عصر پهلوی دگرگونیهای عظیمی در جامعه ایرانی رخ
داد ،از آن جمله نظام آموزش��ی دانشآم��وزان که تا آن روز بر مبنای
سیستم مکتب خانهها بنا شده بود و مالهای مذهبی مستقیمًا مسئول
تدریس در آن مکتب خانهها بودند ،بر چیده ش��د و مدارس به س��بک
امروزی تأس��یس گردی��د .معلمان از طرف وزارت مع��ارف آن زمان
مسئول آموزش دانشآموزان شدند .دست مالهای مذهبی از سیستم
آموزشی کشور کوتاه شد .به کودکان یهودی و زرتشتی این اجازه داده
شد که وارد این مدارس شوند و در کنار دانشآموزان مسلمان مشغول
حتصیل شوند .مدارس الیانس اسرایلیت سالها قبل از دوران پهلوی
توس��ط الیانس فرانسه در شهرهای مختلف ایران تأسیس یافته بود.
ای��ن مدارس برای آموزش دانش آموزان یهودی بوجود آمده بود ،ولی
بسیاری از خانوادههای مسلمان هم فرزندان خود را برای حتصیل به
این مدارس فرستادند .این همجواری دانشآموزان یهودی و مسلمان
باعث شد که ارتباط بیش��تری بین کودکان یهودی و مسلمان برقرار
گردد.
در اوایل ش��روع پذی��رش دانشآموزان یه��ودی در مدارس دولتی
مشکالتی وجود داشت ،هنوز احساس جناست غیر مسلمانان در ذهن
کودکان مسلمان جای داشت به سالها زمان نیاز بود تا بتوان آن را
از ذهن کودکان بیرون کش��ید .روانشاد مرحوم پدرم هارون شریفی
تعریف میکرد ،در اوایل دهه  1310شمس��ی که او به مدرس��ه دولتی
فردوسی در گلپایگان میرفت ،در مدرسه دانشآموزان یهودی اجازه
نداش��تند به بشکه آبی که برای نوش��یدن آب دانشآموزان در مدرسه
گذاش��ته بودند دس��ت بزنند .آنها مجبور بودن��د قرصهای گنهگنه
تلخ را که در آن زمان برای جلوگیری از انتش��ار بیماری ماالریا بین
دانشآموزان توزیع میش��د ،با آب دهان خ��ود فرو دهند .او میگفت
روانشاد آقای روحانی مدیر مدرسه ،دانشآموزان را در حیاط مدرسه
جم��ع کرد و طی س��خنرانی که برای آنان اجن��ام داد به دانشآموزان
سوئد ،آپریل  ،2005صفحه .160
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مس��لمان تفهیم کرد که همه کودکان با هر آیین و مذهبی که دارند ،با
یکدیگر برابرند و تفاوتی ندارند.
دادگاههای شرع که روحانیون ش��یعه قرنها بوسیله آن بر نظام
قضایی کشور تسلط داشتند ،برچیده شد و دادگستری و دادگاههای
قضایی جدید تشکیل گردید و آنها جایگزین دادگاههای شرع شدند.
نظام قضایی کشور بطور کلی عوض شد و اقلیتهای مذهبی توانستند
در پناه قوانین جدید قضایی و کش��وری به حقوق اجتماعی بیشتری
دس��ت یابند .اقداماتی که در دوره رضاشاه شروع شد ،به اقلیتهای
مذهبی این اج��ازه را داد که وارد فعالیته��ای اقتصادی ،اجتماعی
و اداری کش��ور ش��وند .این اقدامات رفتهرفته به مثر نشست و باعث
گردید که اقلیتها بتوانند جایی در کل جامعه ایرانی پیدا کنند و ارتباط
مس��تقیمی با مسلمانان داشته باش��ند .یهودیان توانستند بتدریج از
گتوها و محالت خود خارج ش��وند و محل زندگی خود را به خارج از
این محالت انتقال دهند .ارتباط بیش��تری ک��ه بین جامعههای اقلیت
مذهبی و مسلمان برقرار ش��د باعث گردید که رفتهرفته دیوار جدایی
جناس��ت ترک بردارد و با گذش��ت س��الها تا حدود زیادی فرو ریزد
و جناس��ت غیر مسلمانان نادیده گرفته ش��ود و حتی فراموش گردد.
اقلیتهای مذهبی بسیاری توانستند در ادارات دولتی استخدام شوند
و همکاران مسلمان آنان بدون احساس جناست ،در کنار آنها در یک
محل مشغول کار شوند.
با متام تغییراتی که در تفکر جامعه مس��لمان صورت گرفت هنوز
نش��انههایی از تفکر جناس��ت در گوش��ه و کنار به چشم میخورد.
گرمابهها و یا حمامهای عمومی وجود داش��تند که در باالی س��ر در
آنها این جمله نوشته شده بود که« :گرمابه مخصوص مسلمین است» و
فقط مسلمانان حق داشتند در این گرمابهها تن و بدن خود را بشویند.
یهودیان در بسیاری از شهرهای ایران مجبور بودند که از گرمابههای
مخصوص خود اس��تفاده کنند .یهودیان تهران در محله عودالجان،
گرمابه مخصوص خود را داش��تند و یهودیان گلپایگان تا اواخر دهه
 1320واوایل  1330شمسی گرمابه مخصوص خودشان را در این شهر
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داشتند.
حتوالتی ک��ه در این دوران اجنام گرفت بقدری اساس��ی و پایهای
بود که توانس��ت افکار عمومی ایرانیان مس��لمان را در مورد جناست
اه��ل کتاب تغییر دهد ،تا جایی که اقلیتهای مذهبی توانس��تند حتی
کارخانههای تولید مواد غذایی را در اختیار خود داشته باشند .از آن
جمله میتوان از کارخانههای تولید مواد غذایی میکایلیان و آرزومانیان
ن��ام برد که صاحب��ان آن ایرانیان ارمنی مذهب بودند و بس��یاری از
کارگران ارمنی در این کارخانهها کار میکردند .این کارخانهها در آن
زمان بخش بزرگی از مواد گوش��تی از قبیل سوسیس و کالباس ایران
را تولید میکردند و بس��یاری از مس��لمانان بدون احساس هیچگونه
جناستی محصوالت آنها را مصرف میکردند .صاحبان بسیاری از
رستورانها و اغذیه فروشیهای تهران مسیحی ارمنی بودند.
احساس انسانی و مشکل جناست
جنس ش��مردن انسان غیر مس��لمان با احس��اس شخص شیعه
معتقد به آن در ارتباط است .با وضع قوانین و یا مقررات و یا صدور
بخش��نامه ،منیتوان این احس��اس را از فکر و اندیشه معتقدان به آن
خارج کرد .این احساس با وجود شخص معتقد عجین شده است ،در
وجود او زندگی میکند و با او همراه است .او آن را جزئی از بدیهیات
زندگی خود میداند .آموزش تبلیغ و روشنگری بسیاری الزم است تا
بت��وان این تصور را از ذهن آنان پ��اک کرد .اولین قدم را باید فقیهان
شیعه بردارند و فتوا به طهارت همه انسانها دهند.
حجتاالس�لام احمد عابدینی از کس��انی اس��ت که در جمهوری
اسالمی کوش��شهایی در این زمینه به عمل آورده است .او سعی بر
آن دارد که ثابت کند که جنس ش��مردن غیرمس��لمانان از حلظ دینی و
مذهبی پایههای درس��تی ندارد .او در مورد ای��ن که چگونه این فکر
جزیی از بدیهیات اندیش��ه علمای شیعه شده است مثالی میآورد .او
با یکی از علمای شیعه که اسم نبرده است مذاکره میکند ،فقیه شیعه
در پاسخ این سوال که چرا غیر مسلمانان جنس هستند این گونه با او
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گفتگو کرده است:

« ...آنان بدون شک جنس هستند.
گفتم چرا؟
پاسخ داد :حتی عش�ایر و روستاییان هم میدانند که آنان جنس
هستند ،با اینکه اگر ظرفی را جلوی سگ بگذارند و سگ آن را زبان
بزند ،میگویند :س�گ ظرف را متیز کرد و تطهیر منیخواهد ،ولی
همین عشایر که این ظرف را پاک میدانند ،اگر یک یهودی از ظرف
آنان چیزی بخورد ،فورًا ظرف را تطهیر میکنند .پس معلوم است
اهل کتاب جنس هس�تند و این عمل عشایر ،سیرهای است مستمر
از زمان ائمه که به آنان رس�یده اس�ت .متام عشایر میگویند اهل

کتاب همه جنس هستند .آنگاه تو میگویی پاک هستند».

قرنها است که از عهد صفویه به بعد علمای پیرو دیدگاه جبلعامل به
گوش شیعیان خواندهاند ،در خطبهها ،در کتابها و توضیحاملسائلها
ب��ه آن فتوا دادهاند که غیرمس��لمانان جنس میباش��ند .هنوز آیتاهلل
محمود هاش��می شاهرودی رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسالمی،
که باید از حقوق ایرانیان غیر مس��لمان دفاع کند ،عقیده دارد که غیر
مسلمانان جنس هس��تند .آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اسالمی،
ب��ا این که رای به غیر جنس بودن اهل کتاب داده اس��ت ،هنوز معتقد
اس��ت که بهاییان جنس میباش��ند و هرگونه متاس با آنان را ممنوع
کرده است .مشکل بنظر میرسد که فقیهان دولتی جمهوری اسالمی
بخواهند این مساله را حل کنند.
شیعه متعصب حتی وقتی کش��ور ایران را ترک میکند و به اروپا
و امریکا میآید ،هنوز این احس��اس را با خود حمل میکند .در محیط
جدید هنوز این سوال برای او مطرح میشود که چگونه میتواند با غیر
مس��لمانان ارتباط پیدا کند و مساله جناست را چگونه میتواند برای
خود توجیه کند .س��واالتی را که این گونه اشخاص به خارج از ایران
 -بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان.
  -طهارت و جناست اهل کتاب.
 -تارمنای اختصاصی آیتاهلل خامنهای ،بخش احکام و اس��تفتائات ،قس��مت طهارت
– احکام کافر ،سوالهای شماره  328و .350
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آمده ،مطرح کردهاند ،نش��ان دهنده این احس��اس است .در اینجا به
منونه س��واالتی که برای این گروه از شیعیان به خارج از ایران آمده،
مطرح شده و با آیتاهللهای مراجع تقلیدشان در میان گذاشتهاند آورده
میشود:
گروه��ی از آن��ان با آی��تاهلل خامن��های رهبر جمهوری اس�لامی
پرسشهای زیر را مطرح کردهاند و او پاسخهای الزم را به پرسشهای
آنان داده است:
س�وال  :321در منطق�ه محل حتصیل و س�کونت ما اکثریت مطلق
مردم کفار بودایی هس�تند .اگر دانش�جویی ،خان�های را از آنها
اجاره مناید ،آن خانه از نظر طهارت و جناست چه حکمی دارد؟ آیا
شسنت وتطهیر منزل ضرورت دارد؟ قابل ذکر است که بسیاری از
خانه های این منطقه از چوب ساخته شده و قابل شسنت نیست.
هتلها و اثاثیه و لوازم موجود در آنها چه حکمی دارد؟
جواب :تا یقین به متاس اش�یا مورد استفاده شما با دست و بدن
مرطوب کافر غیر کتابی حاصل نشده ،حکم به جناست منیشود.
در ص�ورت یقی�ن به جناس�ت هم آب کش�یدن در و دی�وار منزل و
هتله�ا و اثاثیه و لوازم موجود در آن واجب نیس�ت .آنچه واجب
اس�ت تطهیر اشیا جنسی است که برای خوردن و آشامیدن و مناز
خواندن مورد استفاده قرار میگیرد.
س�وال  :332آيا صندلىهاى ماشين و قطارى كه مورد اس�تفاده
مش�ترك مس�لمانان و كافران اس�ت ،با اين كه كفار در بعضى از
مكانها بيش�تر از مسلمانها هس�تند و حرارت هوا باعث ترشح
عرق و حتى سرايت رطوبت مىشود ،محكوم به طهارت است؟
جواب :كافر اهل كتاب محكوم به طهارت است ،و در هر صورت در
مورد اش�ياء مورد استفاده مشترك كفار و مسلمني با عدم علم به
جناست ،حكم به طهارت آنها مىشود.
س�وال  :333زندگ�ى دانش�جوئى در خ�ارج مس�تلزم ارتب�اط و
معاش�رت با كفار است ،در چنني موردى اس�تفاده از مواد غذائى
ساخت آنها مشروط بر اين كه مواد حرام مثل گوشت تذكيه نشده
در آنها نباش�د ،ولى احتمال متاس دس�ت مرط�وب كافر با آنها
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داده شود ،چه حكمى دارد؟
ج�واب :مجرد احتمال متاس دس�ت مرطوب كافر با م�واد غذائى،
براى وجوب اجتناب كافى نيس�ت ،بلكه تا يقني به متاس حاصل
نشود ،حكم به طهارت مىشود .كافر اگر از اهل كتاب باشد ،جنس
ذاتى نيست و متاس دست مرطوب او باعث جناست منىشود.

 -سایت شخصی آیتاهلل خامنهای.

فصل نهم
دیه اهل کتاب ،نابرابری انسانها
انواع مجازات در فقه اسالمی
در فقه جزایی اسالم ،مجازات افراد خطاکار به روشهای مختلف
صورت میگیرد .هر یک از ای��ن روشها ویژگیهای خود را دارد .از
جمله روشهای مجازاتهای اس�لامی ،میتوان از قصاص ،تعزیر،
حد و دیه نام برد.
قصاص
مجازات قصاص که یکی از شدیدترین نوع مجازات اسالمی است
معم��وال در مورد جرایمی از قبیل قتل عم��د ،ضرب و جرح ،قطع و یا
از کار افتادگ��ی اعضای بدن صورت میگی��رد .در مجازات قصاص
ش��خص خطاکار و یا گناه��کار امکان دارد به اع��دام یا قطع یکی از
اعضای بدن محکوم شود.
حد
حد ،مجازاتی است که نوع ،میزان و مورد آن در شرع اسالم تعیین
شده اس��ت و قابل ختفیف و یا تعطیل منیباش��د .در قانون مجازات
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اسالمی که در س��ال  1386برای تصویب به مجلس شورای اسالمی
ارائه گردیده ،موارد زیر از نظر جمهوری اسالمی ،جرم شناخته شده
است که مجازات حدی ،برای این جرائم پیشبینی شده است:
زنا و ملحقات آن ،لواط ،تفخیذ (ش��هوت راندن مرد ،مابین دو ران
ش��خصی دیگر ،بدون اجنام دخول) ،مساحقه (همجنسبازی زنان)،
قَ وّادی (جاکشی) ،قَ ذف (تهمت و افترا)ِ ،سب النبی (دشنام به حضرت
محمد و امامان) ،اِرتِ داد (تغییر دین دادن فرد مسلمان به دینی دیگر)،
بدعت و س��حر و جادو ،مصرف مشروبات الکلی ،سرقت ،محاربه و
ایجاد فساد در روی زمین.
با توجه به نوع جرائمی که صورت گرفته است ،مجرم ممکن است
به قتل ،رجم (سنگسار) و یا ضربات شالق محکوم گردد.
دیه
دیه یا پرداخت خونبها صورتی دیگر از مجازات اسالمی است که
در فقه شیعه به صورت زیر تعریف شده است:
«دیه عبارت از مالی اس�ت که در مقاب�ل جرح ،قتل ،نقص عضو،
باید جانی به مجنی علیه و یا ورثه او دهد».

در مجموعه قوانین وضع ش��ده در جمهوری اس�لامی ،ماده 294
قانون مجازات اسالمی ،دیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
«ماده  – 294دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو،

به مجنی علیه یا به ولی اولیاء دم او داده میشود».

بنا به تعریف یاد شده ،دیه یا خون بها به صورت جریمه مالی اجنام
میگیرد و عبارت اس��ت از مالی که از شخص خطاکار گرفته میشود
و به قربانی و یا ورثه او داده میشود .کشنت یا بریدن اعضای بدن،
شالق و زندان در این مجازات نقشی ندارد.
 -قانون مجازات اسلامی ،به اهتمام حبیباهلل وحیدی ،تهران ،نش��ر آبتین ،تابستان
 ،1371صفحه  .79مجموعه قوانین مجازات اسالمی در تاریخ هفتم آذر ماه  1370شمسی
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی رسیده است و بر طبق مواد
آن ،دادگاهها در دادگستری جمهوری اسالمی آرای خود را صادر میکنند.
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دیه قتل شخص مسلمان
اگر فردی به عمد شخص مسلمانی را به قتل برساند ،قاتل با توجه
به نوع جرم به اعدام و یا زندان محکوم میگردد .در صورتی که اولیا
دم (صاحبان خون) مقتول ،رضایت دهند ،میتوان مجازات را عوض
ک��رد و قاتل را به پرداخت دیه و یا خونبه��ا محکوم کرد .این تبدیل
مجازات را میتوان با توافقی که صورت میگیرد ،در مورد جرایمی از
قبیل نقص ُعضو و یا از کارافتادگی اعضای بدن هم اجنام داد .در فقه
اسالمی دیه قتل مرد مسلمان برابر است با:
«صد ش�تر پنج س�اله یا دویست گاو و یا دویست جفت پارچه از
نوع ُبرد یمانی ویا هزار گوس�فند و یا هزار دینار طال و یا دههزار
درهم نقره».

ماده  297قانون مجازات اس�لامی در جمهوری اسالمی ،دیه قتل
مرد مسلمان را به صورت زیر تعیین کرده است:
«ماده  – 297دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است
ک�ه قات�ل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباش�د و تلفیق آنها
جایز نیست:
 – 1یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.
 – 2دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.
 – 3یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.
 – 4دویست دست لباس از حلههای یمن.
 – 5یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک
مثقال شرعی طال به وزن هجده خنود است.
 – 6ده هزار درهم مس�کوک س�الم و غیر مغشوش که هر درهم به
وزن  12.6خنود نقره میباشد.
تبصره .قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین

و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود».

در ماده  300قانون مجازات اسالمی آمده است:

«دیه قتل زن مس�لمان خ�واه عمدی خواه غیرعم�دی ،نصف مرد

مسلمان است».

 -قانون مجازات اسالمی ماده  ،297صفحه .80
 -قانون مجازات اسالمی ماده  ،300صفحه .81
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دیه شخص غیر مسلمان
بنا بر فقه اسالمی اگر شخص مسلمانی انسان غیرمسلمانی را به
قتل برساند ،قاتل مسلمان به هیچوجه به مجازات قصاص که عبارت
از کشنت باشد محکوم منیشود .حتی قاتل به زندان هم محکوم خنواهد
ش��د و مجازات حد که صورتی از آن عبارت از ش�لاق زدن باشد ،در
مورد او جاری خنواهد شد .قاتل مسلمان فقط باید دیه بپردازد« .هیچ
مس�لمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص خنواهد شد» .دیه قتل
غیر مسلمانان با توجه به نوع دین و مذهب آنان متفاوت میباشد.
دیه غیر مسلمانانی که اهل ذمه نیستند
بنا بر فقه اس�لامی ،جان غیر مسلمانانی که اهل ذمه نیستند و یا
اهل ذمه هستند ،ولی قرارداد اهل ذمه با مسلمانان ندارند ،هیچ ارزش
و حرمتی ندارد و قتل آنان دیه ندارد .بدین معنی که اگر فرد مسلمانی
ش��خص غیر مسلمانی را که یهودی ،مسیحی و یا زرتشتی نیست به
قتل برس��اند ،مقتول کافر حربی به حس��اب میآید و قاتل نه تنها به
مجازات اعدام و زندان محکوم خنواهد شد ،حتی نباید هیچگونه دیه و
یا خونبهایی هم بپردازد.
دیه اهل کتاب (یهودیان ،مسیحیان ،زرتشتیان)
میزان دیه اهل ذمه در فقه شیعه ،برابر هشتصد درهم نقره است،
که اگر با میزان دیه مسلمان که برابر ده هزار درهم نقره است مقایسه
ش��ود ،میتوان نتیجه گرفت که دیه اهل کتاب کمتر از هش��ت درصد
دیه شخص مسلمان است .برابری حیوانی آن معادل با هشت شتر و
یا شانزده گاو و یا هشتاد گوسفند است .فقه شیعه فقط در یک حالت
است که میزان دیه اهل کتاب را برابر با دیه یک مسلمان میداند و آن
در حالتی است که قاتل مسلمان عادت به کشنت اهل ذمه داشته باشد،
 -هاش�می شاهرودی .س�ید محمود (رییس قوه قضاییه در جمهوری اسالمی) :مقاله
دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان ،مجله فقه فارسی ،شماره .28
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بدین معنی که قاتل هرگاه میل کند و بدون دلیل اش��خاص ذمی را به
طور مرتب به قتل برساند ،در آن صورت است که به پرداخت دیه کامل
یک مسلمان که برابر ده هزار درهم نقره است محکوم میگردد.
در آغاز اس�لام شک در آن بود که اگر مس��لمانی یک زرتشتی را
به قتل رس��اند ،آیا زرتش��تی را میتوان از اهل ذمه به حساب آورد و
هش��تصد درهم نقره برای قتل او دیه پرداخت و یا مانند سایر کفار
حربی ،کش�تن او دیه ندارد .حدیث اس��ت که از پیامبر اسالم در این
مورد س��وال ش��د ،پیامبر این امتیاز را به زرتشتیان دادند و فرمودند
میتوان زرتش��تیان را جزو اهل ذمه به حساب آورد و در ازای کشنت
هر یک از آنان مانند کشنت یهودیان ومسیحیان دیه پرداخت.
«ام�ام صادق فرم�ود :پیامبر اسلام ،خالدبنولی�د را به بحرین
فرس�تاد .وی گروه�ی از یهودی�ان و نصرانی�ان ومجوس�ان
(زرتش�تیان) را به قتل رسانید و به پیامبر نوشت :من گروهی از
مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانی به من ندادید.
پیامبر در پاس�خ او نوشت :دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است

و فرمود آنان اهل کتاب هستند».

موردی را که متام مذاهب اس�لامی در آن توافق دارند این اس��ت
که مس��لمانی را در ازای قتل غیرمسلمان منیتوان قصاص کرد ،ولی
دیدگاههای فقه اس�لامی در مورد میزان دیه اهل کتاب یکسان نیست
و با یکدیگر تفاوت اساسی دارد .گروهی از فقهای اهل سنت دیه اهل
کتاب را برابر با دیه مسلمانان در نظر گرفتهاند .گروهی دیگر دیه آنان
را نصف دیه مسلمانان دانستهاند ،ولی کمترین میزان دیه اهل کتاب
را فقه شیعه در نظر گرفته و اعمال کرده است .دیدگاه مذاهب مختلف
اس�لامی ،در مورد دیه اهل کت��اب را میتوان به صورت زیر خالصه
کرد:
 فقهای حنفیه و زیدیهفقهای حنفیه و زیدیه به تس��اوی دیه اهل کتاب با دیه مسلمانان
نظر دادهاند.
  -دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان ،مجله فقه فارسی ،شماره .28
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 فقهای شافعیهدیدگاه فقهای ش��افعی بر این اساس اس��ت که دیه اهل کتاب یک
سوم دیه مسلمان است و دیه زرتشتیان هشتصد درهم نقره است.
 فقهای مالکی و حنبلیفقهای مالکی و حنبلی معتقدند که دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان
است و دیه زرتشتیان هشتصد درهم نقره است.
 فقهای شیعهگروه فقهای شیعه معتقدند که دیه همه اهل کتاب و زرتشتیان برابر

و فقط هشتصد درهم نقره است.
همانطور که مالحظه میش��ود ،فقهای شیعه کمترین مقدار دیه را
برای اهل کتاب در نظر گرفتهاند.
اگر غیرمس��لمانی از اهل ذمه ،مس��لمانی را به قتل برس��اند ،آن
ش��خص قصاص میشود .آیتاهلل خمینی در حتریرالوسیله حکم داده

است که ذمی خودش و همه اموالش به اولیاء مقتول منتقل میشود.
در قوانین فقهی مذهب شیعه آمده است:
اگر غیرمسلمانی ،غیرمسلمان دیگری را به قتل برساند قصاص خواهد
شد ،ولی اگر قاتل ،پس از قتل مسلمان شود او را منیتوان به قتل رساند.
قاتل مسلمان شده فقط الزم است که دیه کافر را بپردازد.

آیت اهلل خمینی در حتریرالوسیله چنین آورده است:

«مس�اله  – 6اگ�ر کاف�ری ،کافر دیگر را به قتل برس�اند و س�پس
مس�لمان ش�ود دیگر ورثه مقتول منیتوانند او را به قتل برسانند
(چون آنها کافرند و او مسلمان) ،بلکه به عهده قاتل است که اگر

 -ابراهیمی .محمد :مقاله تاثیر دین بر میزان دیه ،منبع تارمنای اینترنتی دادگس��تری
جمهوری اسالمی به آدرس:
www.dadgostary-tehran.ir
این مقاله در تاریخ ژوئن سال  2006در این تارمنا دیده شده است.
  -خمینی .آیتاهلل روحاهلل :حتریرالوسیله ،بخش قصاص ،گفتار در شرایط معتبره در
قصاص ،مساله .4
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مقت�ول دی�ه دارد ،دیه او را بپردازد (اما اگ�ر مانند کافر حربی که

خونش هدر است باشد دیه هم ندارد).

انس��انها در اسالم بخصوص در مذهب ش��یعه ،دارای حقوق و
مزایای برابر نیستند و با توجه به نوع عقاید دینی که دارند ،طبقهبندی
میشوند.

طبقهبندی انسانها در فقه شیعه
طبق جدول محسن کدیور
محس��ن کدیور در مقاله حتقیقی و بسیار با ارزشی که حتت عنوان
«حقوق بشر و روشنفکر دینی» انتشار داده ،طبقهبندی یا درجهبندی
انسانها را در فقه شیعه مورد بررسی قرار داده است .محسن کدیور
معتقد اس��ت که« :در احکام اسالم س�نتی تبعیض غیر قابل انکاری بین
معتق�دان ادیان مختلف وجود دارد» .انس��انها در فقه ش��یعه به چهار
درجه یا طبقه تقسیم میشوند.
 -1انسانهای درجه یک ،مسلمانان فرقه ناجیه (مسلمانان شیعه
اثنیعشری)
 -2انسانهای درجه دو ،مسلمانان سایر مذاهب اسالمی.
 -3انسانهای درجه سه ،اهل کتاب ،یعنی مسیحیان ،یهودیان و
زرتشتیان به شرطی که شرایط اهل ذمه را بپذیرند.
 -4انس��انهای درجه چهارم ،که ش��امل دیگر انس��انها یعنی
کافران حربی و کلیه غیرمس��لمانان غیر اهل ذم��ه و یا اهل ذمه غیر
معاهد میشوند.
مزای��ا و امتیازها و امکاناتی را که هر یک از این گروهها برخوردار
خواهند بود با یکدیگر متفاوت میباشد.
 -1انس��انهای درجه یک یعنی مس��لمانان شیعه اثنیعشری ،از
 -حتریرالوسیله خمینی ،بخش قصاص ،گفتار در شرایط معتبره در قصاص ،مساله .6
 -کدیور .محسن :مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی ،مجله آفتاب ،شماره  ،27تیر ماه
 ،1382صفحههای  54تا .69
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متام��ی حقوق انس��انی و امتیازه��ای دینی برخ��وردار خواهند بود.
مناصبی وجود دارد که تقریبًا فقط این انسانهای درجه یک میتوانند
عهدهدار ش��وند و دیگر انسانها فاقد آن هستند ،از آن جمله مناصب
میتوان والیت امر ،مرجعیت ،امامت جمعه ،قضاوت و شهادت را نام
برد .حتی شهادت انسانهای مسلمان غیر شیعه قابل شنیدن نیست و
قضاوتشان معتبر نیست .ریشخند مسلمان شیعه خالف شرع است،
ولی هجو و ریشخند دیگر مسلمانان معصیت محسوب منیشود .حتی
زن مس��لمان شیعه منیتواند به همس��ری مرد مسلمان سایر مذاهب

اسالمی در آید.
 – 2انس��انهای درجه دو مسلمانان سایر مذاهب اسالمی هستند
که آنها از اکثر حقوق شرعی برخوردار هستند ،اما از برخی از حقوق
شرعی و بسیاری از اختیارات دینی محرومند.
 – 3انس��انهای درجه سه ،مردم اهل کتابند ،یهودیان ،مسیحیان
و زرتشتیان که از اکثر حقوق شرعی بیبهرهاند .محسن کدیور معتقد
اس��ت که تفاوت حقوقی مسلمان و غیر مسلمان از ضروریات شرعی
در اس�لام شیعه است .بدن انس��ان کافر جنس است ،نوع کافر فرقی
منیکن��د میخواهد مش��رک ،مرتد ،کافر اصلی ،کاف��ر ذمی و یا اهل
کتاب باشد .بدین معنی که به طور مطلق غیرمسلمانان جنس محسوب
میش��وند و از جناسات شرعا باید اجتناب کرد .مسلمان حق ازدواج
با غیرمس��لمان را ندارد .یکی از موانع ارث بردن هم کفر است ،کافر
 -مقاله حقوق بشر و روشنفکر دینی ،صفحه .55
ش��یخ علینقی کمرهای ک��ه از فقهای بزرگ ش��یعه در اواخر عصر صفوی اس��ت ،به
صراحت فتوا داده اس��ت که زن مسلمان شیعه منیتواند به همسری مرد مسلمان معتقد
به دیگر مذاهب اسالمی در آید( .جعفریان .رسول ،مقاله گزارش اندیشههای سیاسی یک
عالم ش��یعی صاحب منصب در دولت صفوی  -علی نقی کمرهای ،مقاالت تاریخی دفتر
چهارم ،قم ،دفتر نشر الهادی ،چاپ اول  ،1377صفحه .)23
 -برای مطالعه جزییات بیش��تری از داس��تان جناست غیر مسلمانان میتوان به بخش
طهارت و جناست غیر مسلمانان در این کتاب مراجعه کرد.
  -برای مطالعه جزییات بیشتر منع ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان ،میتوان به منابع
زیر مراجعه کرد:
 مقاله فقه و ازدواج با کافران ،علی اکبر کالنتری ،مجله کاوش��ی نو در فقه اس�لامی،شماره .7
 -کتاب ازدواج با بیگانگان ،محمد ابراهیمی.

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

265

منیتواند از مسلمان ارث ببرد ولی مسلمان از کافر ارث میبرد.
در ش��رایط اجرای حکم قصاص ،مس��لمانی که غیر مسلمانی را
کش��ته باشد را به جرم قتل غیرمسلمان منیتوان کشت ،ولی کافر به
واسطه قتل مسلمان قابل قصاص است .حتی اگر «کافری پس از قتل
کافر دیگری ،اگر مسلمان شود ،قاتل را منیتوان قصاص کرد».
محس��ن کدیور در مورد ش��رایط اهل ذمه در یک جامعه اسالمی
شیعه مینویسد:


«البته اهل کتاب یعنی مسیحیان ،یهودیان و زرتشتیان با پذیرش
عقد ذمه با شرایطی میتوانند در جامعه اسالمی از امنیت جانی،
مالی و ناموسی بهرهمند شوند .مهمترین شرط ذمه پرداخت جزیه
اس�ت .حنوه پرداخت جزیه میباید ذلیالنه باش�د و اهل ذمه باید

همواره احساس فرودستی کنند».

شهادت غیرمسلمان علیه مس��لمان قابل شنیدن نیست .قضاوت
آنها برای مسلمانان فاقد اعتبار است .اهل ذمه در طبقهبندی انسانها
در فقه شیعه انسانهای در جه سه محسوب میشوند.
 – 4انس��انهای درجه چهار عبارتن��د از کفار غیر ذمی و اهل ذمه
غیرمعاهد ،ک��ه آنها فاقد هرگونه حق هس��تند و هیچگونه حرمت و
ارزش��ی ندارند .کفار غیرذم��ی اصوال دیه ندارند« .اگر مس�لمانی یک
انس�ان غیرمس�لمان را که ج�زو اهل کتاب نیس�ت را به قتل برس�اند ،به
هی�چ وج�ه منی توان او را مجازات کرد ».حتی الزم نیس��ت که او دیه یا

خونبهای او را بپردازد .این افراد از حلاظ شرع اسالمی شیعه ،نفس

محترمه نیستند ،خونشان احترام ندارد و آنان ارزشی ندارند.
محس��ن کدیور مینویسد طبق احکام فقه شیعه «پایبندی به دین و
عقیده باطل ،جان انسان را بیارزش می کند ».غیر مسلمانان نه تنها در
  -برای مطالعه جزییات بیش��تر از قانون ارث اقلیتهای مذهبی در فقه شیعه ،میتوان
به بخش قانون ارث اقلیتهای مذهبی در این کتاب مراجعه کرد.
  -برای مش��اهده نظام جزیه درفقه اسالمی وشواهد تاریخی آن در ایران ،میتوان به
بخش جزیه اهل ذمه در این کتاب مراجعه کرد.
  -مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی کدیور ،صفحه 55
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طول حیات بلکه در مرگ نیز با مس��لمانان متفاوتند .آنان را منیتوان
در قبرستان مس��لمانان دفن کرد و حرمت نبش قبر مختص مسلمین
است.
محسن کدیور چنین نتیجهگیری میکند که :
«با صراحت می توان گفت که در اسلام سنتی انسان فاقد حقوق
ذاتی است .انسان از آن حیث که انسان است حقوقی ندارد ،حقوق
دینی اوال و به الذات متعلق به این مذهب ،جنسیت و حریت است،
نه متعلق به نوع انس�ان و بش�ر ،پس ما در این تلقی [فقه شیعه]
حقوق مومن [فرد ش�یعه] ،حقوق مسلمان ،حقوق مذکر ،حقوق حر
[فرد آزاد نه برده] ،حقوق عبد [انس�ان برده] ،حقوق فقیه و حقوق
عوام داریم .اما حقوق بشر نداریم .در اسالم تاریخی [شیعه اثنی

عشری] منی توان از حقوق بشر دم زد».

دیدگاههای فقهای شیعه و دیه اهل کتاب
شیخ طوسی

«هر گاه قاتل (مسلمان) ،عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد ،امام
میتواند به صالح دید خود ،قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان
یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند ،اما نس�بت به کس�ی که به
ندرت مرتکب قتل ذمی شده ،بیش از هشتصد درهم بر او خنواهد

بود».
«دیه ذمی ،هشتصد درهم عالی یا به اندازه قیمت آن از اعیان و
اجناس اس�ت و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان (چهارصد
در هم نقره) می باش�د .هرگاه کس�ی به قتل اهل ذمه عادت کرده
باشد ،امام می تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا

دیگر بار مرتکب این عمل نشود».

 -مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی کدیور ،صفحه .55
  -دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان ،سید محمود هاشمی.
 -دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان ،سید محمود هاشمی.
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محقق حلی

«کف�ار غی�ر اهل ذمه دی�ه ندارند ،چ�ه طرف معاهده مس�لمانان
باش�ند ،چه طرف جنگ ،چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه

نرسیده باشد».

روحاهلل خمینی

«مس�اله  - 2اگر مس�لمانی به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد
قصاص گرفنت از او جایز است ،چیزی که هست تفاوت خون بها از
ذمی گرفته میشود ،بعضی خواستند بگویند این کشنت مسلمان
بخاطر کفار قصاص نیس�ت بلکه حد الهی است ،لکن این شخص

ضعیفی است».

شواهد تاریخی و ارزش انسانها
از حمله اعراب به ایران تا عهد صفوی
هنگامی که اعراب به ایران حمله کردند و ایران را به اش��غال خود
درآوردند ،ایران را به عنوان کش��ور فتح شده به وسیله مسلمانان به
حس��اب آوردند و ایرانیان به ص��ورت مردمی که حتت انقیاد اعراب و
مسلمانان هستند به حساب آمدند .گروهی از ایرانیان که به زور و یا
به میل خود مسلمان میشدند ،دارای مزایایی محدودی میشدند ولی
این مزایا بههیچوجه تا مرحله برابری با اعراب منیرس��ید و اعراب،
ایرانیانی را که میخواس��تند آیین و دین خود را حفظ کنند ،را مجبور
میکردن��د که قوانین و مقرارات س��نگینی را اجرا کنن��د تا بتوانند در
کشور خودشان مبانند .خنس��تین قوانین و مقرراتی که در این زمینه
وضع گردید ،قوانین ُعمَ ر اس��ت که توسط خلیفه دوم مسلمانان برای
مردم کش��ورهای اشغالی وضع گردید .در کتابهای بسیاری به این
قوانین اشاره شده است .ایرانیان زرتشتی مجبور بودند به این شرایط
 -دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان  ،سید محمود هاشمی.
 -حتریرالوسیله خمینی ،بخش قصاص ،گفتار در شرایط معتبره در قصاص ،مساله .2
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گردن نهند در غیر این صورت جان ،مال ،زنان و فرزندانش��ان امان
نداشت و خانهها و مالشان مانند اموال کافران حربی ،بر مسلمانان
حالل میش��د .جزییات این قوانین در یکی از رساالتی که در قرن نهم
هجری نوشته شده ،آمده است ،با استفاده از این رساله ،قوانین عمر
شرح داده میشود .در این قوانین آمده است:
«حقوق رعیت کفار و شرایط اهل ذمه»
«اما رع ّیت کفار و اهل ذمه را دیگر اس�ت و آن رعایت آن ش�رایط
است که عمر به جهت تقریر مجوسی و اهل کتاب در عهدنامه خود
ثبت کرده اس�ت و اهل ذمه را بدان ش�رایط امان داده و بر حاکم و
والی هر والیت واجب اس�ت که اهل ذمه دیار خود را بدان ش�رایط
تکلف کند و دما و اموال ایش�ان را ب�ه وفاء آن منوط گردانید و آن
بیست شرط است:
ش�رط اول :آن ک�ه در هر والیتی ک�ه متصرف آن حاکم مس�لمان
باشد ،دیر و بیعه و کنیسه و بتخانه جتدید نکنند.
ش�رط دوم :آن ک�ه از این عمارتهای قدیم که ویران ش�ود جتدید
نکنند.
ش�رط س�وم :آن که مس�افران اسلام را از نزول دیر بتخانه منع
نکنند.
ش�رط چهارم :آن که هر مسلمانی که در منازل ایشان نزول کند و
اگر او را اتفاق مکث بود ،سه روز در ضیافت آن تقصیر نکند.
ش�رط پنجم :آن که جاسوس�ی دیار اسلام نکنند و جاسوسی را
جای ندهند.
ش�رط ششم :آن که مس�لمانان اگر خویشان ایش�ان را در اسالم
رغبت کنند ،ایشان را منع نکنند.
شرط هفتم :آن که مسلمانان را حرمت دارند.
شرط هشتم :آن که چون در مجلس نشسته باشند ،چون مسلمانان
حاضر شوند ،مجلس با ایشان گذارند.
شرط نهم :آن که در لباس تشبه به مسلمانان نکنند.
شرط دهم :آن که نامهای مسلمانان را بر یکدیگر ننهند.
شرط یازدهم :آن که اسب با زین و جلام سوار نشوند.
  -این شرط بدان معنی است که اگر مسلمانی به خانههای آنان وارد شد و منزل کرد،
آنان وظیفه دارند تا سه روز از او پذیرایی کنند.
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شرط دوازدهم :آن که شمشیر و نیزه بر ندارند.
شرط سیزدهم :آن که انگشتری با نگین و مهر بر انگشت مهر نکنند.
شرط چهاردهم :آن که خمر نفروشند و آشکارا خنورند.
ش�رط پانزدهم :آن که لباسهایی که در رس�م جاهلیت داشتهاند
ترک نکنند ،تا از مسلمانان ،ممتاز باشند.
ش�رط ش�انزدهم :آن که رسوم و عادات مش�رکان را در میان اهل
اسالم اظهار نکنند.
شرط هفدهم :آن که در همسایگی مسلمانان خانه بنا نکنند.
شرط هجدهم :آن که مردگان خود را نزدیک مقابر مسلمانان نبرند
و آن که در عزاهای مردگان آواز بلند نکنند.
شرط نوزدهم :آن که بنده مسلمان خنرند.
در آخر عهدنامه نوش�ته اس�ت که :اگ�ر در چیزی از این ش�رایط
مخالفت کنند ،ایش�ان را امان نیس�ت و خانهها و مالهای ایشان
بر مس�لمانان حالل اس�ت ،چنان ک�ه خون و مال کاف�ران محارب

والسالم».

با ش��واهدی که در تاریخ آمده است ،میتوان گفت که این قوانین
و ش��رایط حداقل تا دو ق��رن پس از حمله اعراب ب��ه ایران ،در مورد
ایرانیان زرتشتی اعمال می شده است.
دیه اهل ذمه در عهد صفوی
نظام حکومتی دولت صفوی بر مبنای قوانین دین اس�لام و مذهب
ش��یعه اثنیعشری پایهریزی ش��د و قوانین اجتماعی و اداری کشور
بر مبنای قوانین مذهب ش��یعه اجنام گرفت .ش��اهان صفوی در خود
رس��التی اله��ی میدیدند که باید مت��ام ایرانیان را به مذهب تش��ییع
درآورند .روحانیون و علمای ش��یعه در متام عصر صفوی به جز در
دوران کوتاه ش��اه امسعی��ل دوم اقتدار و نفوذ کامل��ی در دولتهای
صفوی داشتند .روحانیون وعلمای ش��یعه در این دوران بسیاری از
مستهای رمسی دولتی از قبیل شیخاالسالمی ،قاضی شرع ،امامت
  -رس�اله «جناة االمراء» تالیف میر ش�اهی بن محمد حامتی ،به کوش��ش ابوالفضل
حافظیان ،دفتر دهم از دفاتر میراث اس�لامی ،تهران ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی،1378 ،
صفحه  .297مولف از دانش��مندان قرن نهم و یا دهم هجری قمری است .منت کامل این
رساله را میتوان در دفتر دهم از دفاتر میراث اسالمی صفحه های  265تا  352مطالعه کرد.
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جمعه را در ش��هرهای مختلف ایران را به عهده داش��تند .در مواردی
دیده میش��ود که حتی علما و روحانیون منص��ب صدارت را هم در
آن دوران عهدهدار ش��دند و حتی عمال اداره بس��یاری از ارگانهای
دولتهای صفوی را در دست داشتند.
مذهب تش��یع در مقایسه با تسنن مدارای بسیار کمتری نسبت به
غیر مسلمانان داش��ت .درمتام دوران صفوی یک غیر مسلمان یافت
منیشود که مستی اداری در نظام حکومتی دولت صفوی داشته باشد.
این وضعیت فقط ش��امل غیر مسلمانان منیشد ،بلکه مسلمانان غیر
شیعه هم در حکومت راهی نداشتند و حتی تعصبات به جایی رسید که
سنی بودن در بسیاری از دوران عصر صفوی ،جرم به حساب میآمد.
با شروع عصر صفوی وضعیت زندگی زرتشتیان و یهودیان در ایران
س��ختتر و مشکلتر شد .مس��یحیان در بخشهایی از این دوران به
علت مالحظات سیاس��ی و اقتصادی از آزادیهای بیشتری نسبت به
یهودیان و زرتشتیان برخوردار بودند .حقوق اجتماعی غیرمسلمانان
در این دوران کاهش بسیاری یافت ،جنس شمردن غیر مسلمانان وارد
فرهنگ ایرانیان شیعه مذهب ،ش��د و همانطور که پیشتر اشاره شد،
مذهب ش��یعه در م��ورد دیه اهل کتاب کمترین مق��دار را در بین متام
مذاهب اسالمی در نظر گرفته است.
در دوران صفوی به موارد متعددی برخورد میش��ود که یهودیان
و زرتش��تیان را مجبور کردهاند که مسلمان شوند و به دین اسالم در
آیند .به علت سختگیریهایی که در خراسان بر ضد زرتشتیان صورت
گرفت ،سه هزار نفر از زرتشتیان خراسان به یزد فرار کرده و در آنجا
پناه گرفتند .بخش شمالی خراسان از زرتشتیان خالی میشود و دیگر
زرتشتی در آن نواحی زندگی منیکند .بسیاری از زرتشتیان که پس از
آن زمان در آن نواحی باقی ماندند ،مانند یهودیان در لباس اسالم به
دین قدیم خود عمل میکردند و مراسم و آداب آئینی خود را در پنهان

به جا میآوردند.
  -ش�همردان .رشید :تاریخ زرتش�تیان فرزانگان زرتش�تی ،تهران ،انتشارت فروهر،
 ،1363صفحههای  269و .270
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در عص��ر صفوی در مواقع بس��یاری زندگی و م��رگ یهودیان و
زرتشتیان بس��تگی به تصمیمات و فتواهای روحانیون شیعه داشت.
وقایعی در دوران ش��اهعباس اول و ش��اهعباس دوم و شاهس��لطان
حس��ین روی داد که ط��ی آن یهودیان و زرتش��تیان را مجبور کردند
که مسلمان شوند .اوج نابس��امانیهای زرتشتیان ،یهودیان و حتی
مسیحیان را میتوان در دوران س��لطنت شاهسلطان حسین ،آخرین
پادشاه صفوی مش��اهده کرد .به علت سختگیریهایی که در مورد
آنان صورت گرفت ،از ش��مار یهودیان و زرتشتیان در دوران صفوی
در ایران بسیار کاسته شد .ارزش انسانی آنان کاهش بسیاری یافت،
قتل آنها هیچگونه مجازاتی برای قاتل مسلمان در بر نداشت و زندگی
و مرگ یهودیان و زرتش��تیان در بس��یاری از مواقع به نظر و فتوای
علمای ش��یعه بستگی داش��ت .واقعهای که در دوران شاهعباس اول
برای زرتشتیان اتفاق افتاد شاهد این مدعا است .در زمان شاهعباس
اول هنگامی که عدهای از زرتشتیان کرمان را در یکی از ساختمانهای
ش��هر به بیگاری گرفته ش��ده بودند ،سر کارگر مس��لمان ،کارگران
زرتشتی را مورد آزار و شکنجه قرار میداد ،در اثر کشمکشی که روی
میدهد سرکارگر مسلمان به دست کارگران زرتشتی کشته میشود.
مس��لمانان در مورد این قتل از روحانیون فت��وا میخواهند .مفتی یا
شیخاالسالم شهر فتوا میدهد که:
«دست تا آرجن در شیره فرو کنند و داخل ارزن فرو برند ،به تعداد
ارزنی که بر دس�ت چسبیده از افراد زرتشتی بکشند تا خونبهای
ُمس� ِلم باش�د .به او گفتند شماره زرتش�تیان کرمان به آن اندازه
نرسد .او فتوای خود را تعدیل کرد و گفت :هر اندازه دیدند همه را

به قتل برسانند».

در تاریخ آمده است قرار شد هنگامی که همه زرتشتیان در یک روز
برای زیارت در «بابو کمال» محلی نزدیک شهر کرمان جمع میشوند،
همه آنان را یکجا قتلعام کنند .این قتلعام قرار بود در روز اول ماه
 -باس�تانی پاری�زی .دکتر ابراهیم :وادی هفت واد – بحث��ی در تاریخ اجتماعی و آثار
تاریخی کرمان ،تهران ،انتشارات اجنمن آثار ملی 1355 ،شاهنشاهی ( 1355خورشیدی)،
صفحه .342
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دی پارسی اجنام گیرد .شاهعباس از این تصمیم مطلع میشود و خود
شخصًا از اصفهان به کرمان میآید تا در این مورد حتقیق کند.
«بعد از آن که به [ش�اهعباس] روش�ن گردید که آن چه بد از والی
کرم�ان ع�رض کردهاند کذب بوده – مگر کشتن چن�د نفر فعلهی
مجوس�یه که آن هم به حق و س�زا بوده زیرا که فراش مس�لمی را
که در سرکارشان بود کشته و زیر دیوار انباشته بودند – سلطان

عادل اراده مراجعت فرمود».

پس از اجنام حتقیقاتی که توسط شاهعباس اجنام میگیرد و فرمانی
که او صادر میکند ،از قتلعام عمومی زرتشتیان جلوگیری میشود.
باستانی پاریزی در این مورد مینویسد:
«ظاه�را چنی�ن میمناید ک�ه در این روزگار به توس�ط روحانیان

یک توطئه علیه اقلیت زرتش�تی چه در کرمان و چه یزد در ش�رف
وقوع بوده است .زیرا زرتشتیان یزد نیز از همین سفر نهانی شاه
عباس�ی روایتی دارند .اما دلیل روش�نتر و واضحتر آن است که
ش�اه عباس بعد از بازرس�ی و بازگش�ت دستور آس�ایش و رفاه
زرتش�تیان را داده اس�ت و حکام نیز آن را اجرا کردهاند .چه از آن
زمان به بعد متام اقلیت زرتش�تی در «اورمزد دی ماه» یعنی روز
اول دیماه یزدگردی ،مرامسی خاص برپا میکنند و آش و حلوای
خوشمزهای میپزند و به مردم میدهند واین به یاد بود روزی است
که ش�اه عباس دست ستم «مغ کش�ی» را از سر آنان کوتاه کرده
اس�ت و به همین سبب همه زرتش�تیان این فدیه را بنام «خیرات
شاهعباس�ی» نامگذاری کردهاند و بدان نام میخوانند .امروز در

کرمان خیرات سالیانه بابو کمال به نام شاهعباس است».

مقصود از یادآوری این واقعه ،نش��ان دادن آس��یبپذیری جامعه
اقلیتهای مذهبی در دوران صفوی اس��ت که با فتوای صادر شده از

سوی مجتهد ش��یعه این فاجعه میتوانست به آسانی صورت گیرد.
 -وزیری کرمانی .احمد علی خان :جغرافیای کرمان ،به کوشش دکتر ابراهیم باستانی
پاریزی ،تهران ابن سینا ،1352 ،صفحه .64
  -وادی هفت واد  -باستانی پاریزی ،صفحه های  343و . 344
 -این واقعه شباهت بسیاری به داستان پوریم یهودیان دارد که در زمان خشاریارشاه
ب��رای یهودیان اتفاق افتاده اس��ت .در آن واقعه توطئهای بر ضد یهودیان صورت گرفت
و دس��تور قتلعام متام یهودیان در متام قلمرو حکومت خشایارش��اه صادرشد .روزی
مشخص را برای این کشتار معین کردند .ولی پادشاه به واقعیت آگاهی یافت و با فرمانی
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ش��اهعباس دارای قدرت و اقتدار بس��یاری بود ،با اینکه او شیعهای
بس��یار متعصب بود ولی در بس��یاری از مواق��ع در برابر روحانیون
ک��ه صادر کرد ،از این قتلعام جلوگیری کرد و توطئه کنندگان را مجازات کرد .یهودیان
به همین مناس��بت ،قرنها است که پوریم را جشن می گیرند .در طول تاریخ به مواردی
برخورد میش��ود که دستور این نوع قتلعامهای دسته جمعی صادر شده است .فرمان
صادر ش��ده اس��ت که جامعهای ،افرادی با عقایدی خاص و یا ملتی قتلعام شوند .این
قتلع��ام هم صورت گرفته اس��ت ،از آن جامعه یا افراد جز نام��ی در تاریخ باقی منانده
است ،از این گروهها میتوان مزدکیان را نام برد که در زمان انوشیروان قتلعام شدند و
امروز جز نامی از آنان باقی منانده است .در زمان پادشاهی همین شاهعباس اول ،اهل
نقطه و یا نقطویان را ملحد و مرتد اعالم کردند و به دستور او در طی چند روز همه آنان
را در متام ایران قتلعام کردند و افرادی از آنان که توانستند از قتلعام فرار کنند و زنده
مبانند ،به هند گریختند ،این خود داستان پر درد دیگری است .کدام یک از فقها ،نقطویان
را ملحد خواندند و فتوای قتلعام آنان را صادر کردند ،مش��خص نیس��ت و باید در این
مورد مطالعاتی صورت گیرد.
یکی از اتهاماتی را که بر جامعه یا گروهی از دگراندیش��ان میزدند و به اس��تناد به آن،
ج��واز قتلعام آنان را ص��ادر میکردند ،آن بود که آنان را مته��م میکردند که زنان در
جامعه آنان در بین مردان مشترک هستند و زنان با مردان مختلف ارتباط جنسی دارند.
ای��ن اتهام را بر مزدکی��ان وارد آوردند و مخالفان اهل نقطه هم این اتهام را بر آنان وارد
آوردند .گروهی از نقطویان در فین کاشان به سر میبردند .همدمی کاشانی شاعر ،که با
آنان مخالف بود ،همین اتهام را بر آنان وارد آورده و از شاهعباس خواسته است که آنان
را قتلعام کند .او در هجو و مذمت اهل نقطه ساکن فین کاشان سروده است:
ای همدم��ی اگ��ر ت��و ،ن��ه از خ��ران فین��ی
میک��ن همیش��ه لعن��ت ،ب��ر ملح��دان فین��ی
باش��د زب��ان ایش��ان ،ای��ری بج��ای آری
آری ک��ه هس��ت واج��ب ،قط��ع زب��ان فینی
ای��ن عاش��ق زن او ،او مای��ل زن ای��ن
ای��ن ش��یوه نی��ک دانند ،پی��ر و ج��وان فینی
ای همدم��ی اگ��ر ت��و ،ن��ه از خ��ران فین��ی
میک��ن همیش��ه لعن��ت ،ب��ر ملح��دان فین��ی
از ح��د بش��د قباح��ت ،از قب��ح ای��ن ارازل
خواه��م گرف��ت آخ��ر ،دام��ان ش��اه ع��ادل
گویم ش��ها ت��و ب��ودی ،مایل بقت��ل این جمع
کردی به تیغ از ایشان ،مقصود خویش حاصل
اکن��ون به قری��ه فی��ن ،چندین مالحد س��تند
ه��م در من��از کاه��ل ،ه��م در فس��اد کام��ل
مه��دی صفت ب��رآور ،تیغ��ی چو ب��رق المع
واین ق��وم را متام��ی ،از بیخ و اصل بگس��ل
(نقطویان یا پسیخانیان ،صادق کیا ،تهران ،انتشارات اجنمن ایرانویج 1320 ،یزدگردی،
صفحه .)69
برای مطالعه در مورد پسیخانیان و نقطویان میتوان به منابع زیر مراجعه کرد:
 نقطویان یا پسیخانیان ،صادق کیا. زندگی شاهعباس ،نصراهلل فلسفی. -جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان ،علی میر فطروس.
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میایس��تاد .همین قدرت او بود که توانس��ت از این فاجعه جلوگیری
کند .ولی این اقتدار ش��اهعباس اول را دیگر در وجود پادشاهان پس
از او مش��اهده منیکنیم .کش��تار یهودی و زرتش��تی بدون مجازات
باقی میماند ،ولی در مورد قتل یک مسلمان بدست زرتشتیان فتوای
قتلعام متام افراد جامعه زرتشتی صادر میگردد .در اینجا است که
نابرابری ارزش انسانها بخوبی مشاهده میگردد .در عصر صفوی
مرگ و زندگی زرتشتیان و یهودیان به فتوای روحانیون شیعه بستگی
داشت .تواناییها و اقتدار روحانیون شیعه در دوران شاهعباس دوم
و شاهس��لیمان افزایش مییابد و در دوران شاهسلطان حسین به اوج
خود میرسد .با افزایش قدرت روحانیون ،وضعیت آسایش اجتماعی
زرتش��تیان و یهودیان هم کاهش مییابد و در دوران ش��اه س��لطان
حسین به بدترین شکل خود میرس��د .در دوران شاهسلطان حسین
دیگر مسیحیان هم از آزار مصون نبودند و فشار و سختی بسیاری بر
آنان هم وارد ش��د .در این دوران فش��ار برای تغییر مذهب و مسلمان
کردن اجباری ،قتل و بیرون راندن و کوچ اجباری از محلهای زندگی
آنان بسیار مشاهده میگردد.
دیه اهل ذمه در دوران قاجاریه
نوع برخورد با اقلیتهای مذهبی در دوران قاجاریه شباهت بسیاری
به وضعیت اواخر دوران صف��وی دارد .نوع آرا و دیدگاههای علمای
دوران قاجاریه نس��بت به یهودیان و زرتشتیان ،شباهت بسیاری به
دیدگاههای محمدباقر مجلس��ی و س��ایر فقهای اواخر عصر صفوی
دارد .محدودیتها و حتقیرها بر آنان اعمال میشد ،جان آنان ارزشی
و قتل آنان مجازاتی نداشت .بابیان هم در میانه عصر قاجاریه به جمع
دیگر اقلیتهای مذهبی در ایران پیوستند .در تاریخ دوران قاجاریه به
دو اصطالح رایج در آن دوران ،در رابطه با یهودیان و بابیان بر خورد
«جهود کُ شان» و «بابی کُ شی».
میشود .دو اصطالح ُ
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ُجهود ُکشان

«ص�دای یا علی صلوات و قتل جهوده�ا ،به لفظ واحد از جمعیت
بلند و شنیده میشد.
بچهه�ا ،دام�ن لباسش�ان را پر از س�نگ کرده ،پا برهن�ه از جلو
ازدح�ام دویده ،فریاد کنان و «جهود ُکش�ان» میرفتند .جمعی از
س�ادات و ماله�ا و طالب ،با چند نفر از دراویش پریش�ان زلف و
ریش ،کش�کول به ش�انه و یاهو ،یا حق گویان ،به تدریج بر عده
جمعیت افزوده شده ،به مست باال خیابان میشتافتند.
مردم از خانههایشان متوحش بیرون آمده ،سوال میکردند:
چه خبر است؟ چه اتفاق افتاده است؟
در جواب آنها یک نفر میگفت:
«جهود کشان» است.
به محض شنیدن این کالم ،دفعه واحد به طوری از جمعیت صدای
«جهود ُکش�ان» بلند میشد ،که ج ّو هوا ُپر و گوش
صلوات و لفظ ُ

فلک را َکر میکرد».

سپس مردم عادی حتریک شده به جلوداری طالب و مالها به محله و
خانههای یهودیان حمله میکردند ،آنان را میزدند ،مجروح میکردند
و به قتل میرساندند .هدف اصلی آنان غارت منازل یهودیان بود .این
تصویری اس��ت که در وقایع جهودکشان صورت میگرفت .در اواخر
دوران قاجاریه سفارت خانههای خارجی به ویژه انگلیس و فرانسه و
«جهود کُ شان» اعتراض میکردند و سعی در جلوگیری
امریکا به این ُ
از وقوع این گونه حوادث را داشتند ،ولی آفرینندگان و ترتیب دهندگان
حوادث آن را جزئی از حقوق و اختیارات خود میدانستند .هنگامی که
مورد اعتراض قرار میگرفتند ،میگفتند:
«خواجه باشی:
«جهود ُکشان» معمولی است ،که مسلمانان ایران
حرف من در باب ُ
بر حس�ب قانون معمولی و رسومات قدیم ،سالی یک دفعه ،برای
رف�ع زیاد ش�دن این جماعت ملعون و حتصیل مق�داری از دولت و
«جهود ُکش�ان» را فراهم میآورند .چه دخل به روس
ثروت آنهاُ ،
و انگلیس دارد؟» 

 -جهود کشان ،صفحههای  50و .51
 -جهود کشان ،صفحه .202
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«جهود کُ ش��ان» در شهرهای
در دوران قاجاریه به کرات به واقعه ُ
مختلف ایران برخورد میشود .اگر یک یهودی مرتکب خطا ویا جرمی
میش��د ،خطا و جرم یک نفر را به حس��اب متام جامعه میگذاشتند
و متام مردم جامعه را به طور دس��ته جمع��ی مجازات میکردند .در
بس��یاری از موارد جرائم بیش از یک بهانه و ی��ا اتهام نبود .در ابتدا
«جهود کُ شان» تراشیده
س��عی میشد بهانهای برای ش��روع عملیات ُ
ش��ود .رایجترین این بهانهها ،این تهمت بود که در نزدیکی عید فطیر
(پسح) ،به یهودیان تهمت میزدند که شخص و یا کودک مسلمانی را
کشتهاند و خون او را در نان فطیر ریختهاند .از دیگر اتهامات وارد بر
 -اتهام ریخنت خون مس��لمانان در نان فطیر به وس��یله یهودی��ان ،یکی از کثیفترین
اتهاماتی است که یهود ستیزان بر ضد یهودیان بکار میبرند .این اتهام از حدود آخرین
س��الهای دوره صفویه وارد ایران شده اس��ت و به یهودیان وارد میشود .در هیچ یک
از رس��االت و کتابهای مذهبی نوش��ته ش��ده در دوران حکومتهای سنی مذهب قبل
از صفویه و حتی در نوش��تههای دوران اوایل و اواس��ط صفویه ب��ه این اتهام برخورد
منیش��ود .حتی محمدتقی و محمدباقر مجلس��ی که نگاه مساعدی نس��بت به یهودیان
نداشتند در نوشتههای خود این اتهام را به یهودیان وارد نکردهاند .اولین باری که به این
مورد اتهام در نوشتههای فارسی برخورد میشود ،رسالهای است که توسط پدر آنتونیو
کش��یش پرتغالی نوشته شده است .پدر آنتونیو که در اواخر عصر صفوی به ایران آمد،
پس چندی که در ایران بس��ر برد ،تغییر دین داد و مسیحیت را ترک کرد و به دین اسالم
در آمد ،او نام علیقلی جدیداالسالم را بر خود نهاد .علیقلی جدید االسالم رساالتی در
رد دین مس��یحیت و یهودیت نوشت .اوس��ت که اتهامی را که سالها کشیشهای قرون
وس��طایی اروپا به یهودیان میزدند ،برای اولین ب��ار وارد ایران کرد .او این اتهام را در
کتاب نقد تورات به یهودیان وارد آورده اس��ت ،علیقلی جدیداالس�لام این رساله را در
آخرین سالهای دوران صفویه و هنگام سقوط آن (سال های  1134قمری 1722/میالدی)
نوشته است .سالهایی که شیوع خرافات در متام سیستمهای مذهبی و اجتماعی دولت
شاهس��لطان حسین صفوی رسوخ پیدا کرده بود .بسیاری از تاریخنویسان عقیده دارند
که یکی از عوامل س��قوط دولت صفوی رواج خرافاتی از این نوع و پی آمدهای آن بود.
او مینویسد:
" .....اما عداوت یهود به مرتبهای که در میان خود روز عید در هر سال قرار دادهاند و در
آن روز البته نان به خون مسلمانان خمیر شده باید که بخورند و این عمل را از واجبات
دی�ن خ�ود میدانند .در آن روز س�عی میکنند و جس�تجو میمنایند ت�ا آنکه فرصت به
دستشان بیافتد .در شب یا روز به هر حنو باشد ،مسلمانی خواه خرد باشد و خواه بزرگ
پیدا کرده ذبح منایند و خون او را داخل خمیر می کنند و با آن نان میپزند و میخورند.
و اگر کس�ی به دستش�ان نیافتد که او را بکشند علمای ایشان فتوا دادهاند که بگردند و
جایی که یک از مس�لمانان فصد [خون گیری] کرده باش�د ،خون او را برداشته داخل نان
بکنند( ".مقاالت تاریخی ،رس�ول جعفریان ،مقاله علی قلی جدید االسلام و نقد تورات،
دفت��ر دوم ،صفحههای  74و  75برای اطالعات بیش��تر در این م��ورد میتوان به بخش
«تبلیغات و آثار ضد مسیحی وضد یهودی در عصر صفوی» در این کتاب مراجعه کرد).
در دوران قاجاری��ه این اتهام دس��ت آویزی ش��د که بارها مردم عوام مس��لمان را در
ش��هرهای مختلف حتریک کردند و باعث شدند که مس��لمانان به محالت یهودیان حمله
کنند ،خانههایش��ان را غارت کنند و آنان را به قتل رساندند .پس از انقالب مشروطیت
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آنان ،توهین به دین اس�لام و حضرت محمد بود .از دیگراین اتهامات
ای��ن بود که یهودیان قرآن را س��وزاندهاند .پس از آن که این اتهامات
را در بین مردم مسلمان عادی انتشار میدادند مردم در مساجد جمع
میش��دند و روحانیون آنان را حتریک بیش��تری میکردند و مردم به
س��رکردگی طالب به طور دسته جمعی به محله و خانههای یهودیان
«جهود
حملهور میشدند در این بخش به اختصار به چند مورد از این ُ
کُ شان» اشاره میشود.
واقعه خنست در  27مارچ سال  1839میالدی 1252/قمری در شهر
مش��هد رخ میدهد .به یک زن یهودی که دس��تش ورم داشته است،
حکیمان جتویز میکنند که خون س��گ ب��ر روی آن مبالد .زن یهودی
دس��تور طبیب را اجرا میکند و سگی را میکش��ند و دست زن را به
خون سگ آغشته میکنند .زمان این اتفاق مصادف با ایام عید قربان
مس��لمانان بود .چنین شایع می شود که یهودیان برای توهین به عید
قربان مس��لمانان این کار را اجنام دادهان��د .مردم متعصب به محله
یهودی��ان میریزند و در عرض م��دت کوتاهی پنجاه یهودی را به قتل
میرسانند ،کنیس��هها را خراب میکنند و توراتها را آتش میزنند.
س��پس به یهودیان اخطار میکنند که باید همگی مسلمان شوید و یا
همه به قتل خواهید رسید .گروهی از یهودیان که چارهای نداشتند به
زور مسلمان میشوند و گروهی دیگر راه مهاجرت را در پیش میگیرند
و از مشهد خارج میشوتد .قتلعام یهودیان مشهد بدون مجازات باقی
میماند .یهودیان باقی مانده در مشهد ،پس از این تغییر دین اجباری،
زندگی دوگانهای را در پیش میگیرند ،در خارج از خانه مسلمان بودند
و در داخل خانه به قوانین یهودی عمل میکردند .یهودیهای به ظاهر
مس��لمان شده مشهد به انوسیها مشهور هس��تند .آنان حدود صد
و در دوران پهلوی به این مورد اتهام ،دیگر برخورد منیش��ود .متاس��فانه پس از انقالب
اسالمی س��ال  ،1357خصوصًا پس از س��الهای  1380این اتهام همراه با بسیاری از
اتهامات وشایعات دیگر ،بس��یار در پرده و غیرمستقیم ،ولی با برنامهریزیهای دقیق،
مش��خص و حساب شده ،در کتابهایی که توسط وابستگان رژیم منتشر میشود و طی
برنامهه��ای رادیوئی و تلویزیونی و مقاالت روزنامههای وابس��ته ب��ه رژیم ،دوباره به
یهودیان وارد میش��ود .یهود ستیزی به اشکال مختلف و با برنامهریزی مشخص ،در
ابعاد مختلف ،در جمهوری اسالمی دنبال میشود.
  -تارخ یهود ایران لوی ،جلد سوم صفحههای  589تا .591
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سال در خفا زیستند.
واقعه دوم که ش��رح داده میشود ،در شهر شیراز رخ میدهد .در
روز سیام اکتبر س��ال  1910میالدی در روز آخر عید سوکوت ،شایع
میش��ود که یهودیان دختر بچه چهار سالهای را به قتل رساندهاند،
چ��ون به باور آنان یهودیان برای مراس��م عید احتیاج به خون دارند.
جسدی را در خارج شهر در نزدیکی گورستان یهودیان پیدا میکنند.
مردم در برابر کاخ حاکم دور جسد دختر بچه ازدحام میکنند .بعدها
مش��خص میگردد که این دختر بچه مسلمان نبوده است بلکه جسد
ی��ک دختر یهودی بود که برای به راه انداخنت بلوا از داخل قبرس��تان
یهودیها بیرون کش��یده بودند .مس��یو ناتاف رئیس مدرسه آلیانس
شیراز شرح حادثه را اینگونه بیان میکند ،او مینویسد با قوامامللک
مالقات میشود ،خطر حمله به محله یهودیان به او اطالع داده می  شود،
او دستور میدهد که جمعیت متفرق شوند .ولی جمعیت به سوی محله
یهودیان روانه میش��وند .سربازانی برای محافظت محله یهودیان به
آنجا فرستاده میشوند ،ولی این سربازان از اولین کسانی بودند که
شروع به غارت محله یهودیان میکنند .مسیو ناتاف گزارش میدهد:


«به مدت ش�ش تا هفت س�اعت ویرانی و قتل سراسر محله را در
خ�ود گرفته بود ...مت�ام  260خانه یهودیان م�ورد چپاول و غارت
قرار گرفتند .همه در این چپاول شرکت داشتند ،سربازان ،ارازل و
اوباش ،سیدها ،زنها و بچههای مسلمان  ...در یک مرحله ،تعداد
صد نفر قشقایی که برای فروش گله به شهر آمده بودند ،از فرصت
استفاده کرده به چپاولگران پیوستند.
این دزدان یک صف زجنیری تشکیل داده و اموال دزدیده شده را بدین
صورت ،دست به دست ،از منازل بسوی خیابان میفرستادند .هر
چیزی که میشد رویش قیمتی گذاشت به غارت بردند .بستههای
سنگین را خرد و متالشی میکردند .در و پنجرهها را از جا کنده با
خود میبردند .همه اطاقها و زیرزمینها را در حقیقت شخم زدند

 -برای مطالعه جزییاتی از زندگی دوگانه یهودیان آنوس��ی مش��هد ،میتوان به مقاله
انوسیهای مشهد که گفتار منت فیلمی است از بازماندگان یهودیان مشهد مراجعه کرد.
(گفتار منت فیلم یهودیان مشهد ،ترجمه سلیمان نعیم ،یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر،
جلد اول صفحههای  241تا .)252
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تا آنچه را در جایی پنهان ش�ده بردارند و ببرند .از همان ابتدای
حمله ،تعدادی از یهودیان به قنسولگری انگلیس رفتند و حتی به
مساجد التجاء کردند .و تعدادی در منازل ماندند و کوشیدند اموال
خود را حافظت کنند .از میان اینها دوازده نفر را کش�تند و پانزده
نفر را با چماق و چاقو و تفنگ و هفتتیر بشدت زخمی کردند .چهل
نف�ر دیگر را به صورت خفیفتری مج�روح منودند ...بدینترتیب
بین پنج تا شش هزار یهودیان شیراز از هستی ساقط شدند.
ام�روز صبح من به محله یهودی�ان رفتم .چگونه میتوامن صحنه
فالکت بار ویرانی را توصیف کنم؟ ...مصیبت ،شیون ،گریه...،
زن و مرد و پیر بر روی خاک نشسته به سینه خود مشت میکوبند
و کمک و عدالت میطلبند .دیگران در بهت فرو رفته و زیر کابوس
وحش�تناکی که بر س�ر آنها س�ایه افکنده در حیرت ماندهاند...
کش�تهها روی خرابهها دراز کش�یدهاند .حتی کفن هم منیش�ود
ب�رای آنها پیدا کرد .مجروحی�ن روی زمین از درد غلت میخورند
ودر آتش تب میسوزند .آن شش هزار نفری که ظاهرًا زندهاند در
واقع مردگانند که شکل و شمایل زندهها را دارند ...وسایل کفن و
دفن را از جاهای دیگر آوردیم ،چون اوباش�ان هرچه بود به غارت

بردند».

پس از این واقعه س��عی ش��د که به یهودیان از حلاظ غذایی کمک
ش��ود ،مقدار کم��ی از اموال آنان را که به غارت ب��رده بودند به آنان
ب��از گرداندند ،ولی هیچ گاه کس��انی را که در ای��ن حمله یهودیان را
به قتل رس��اندند مجازات نشدند و ریخنت خون یهودیان کشته شده،
بیمجازات باقی ماند.
باید به این نکته توجه داشت که این واقعه حدود چهار سال پس از
برقراری مشروطیت ،برای یهودیان شیراز رخ داده است و این دورانی
است که س��عی شده است اصول برابری و مس��اوات مشروطیت در
ایران پیاده ش��ود و از قدرت روحانیون به ش��دت کاسته شده است.
در این حادثه ناظر خارجی وجود داش��ته اس��ت ک��ه جزییات حادثه
را توانس��ته است گزارش کند .در بس��یاری از این گونه حوادث ،که
در دوران صفوی��ه و قاجاری��ه برای یهودیان و زرتش��تیان رخ داده ،
  -پایاون�د ،آمنون نتصر ،جلد دوم ،مقاله ش��یراز در س��ال  1910صفحههای  272تا
.274
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حتی ناظری وجود نداش��ته اس��ت که حادثه را در تاریخ ضبط کند و
بس��یاری از این گونه حوادث نانوش��ته باقی ماندهاند .در این بخش
سعی میگردد که تعدادی از حوادث حمله به محلههای یهودیان و قتل
آنان و غارت منازل آنها و تغییر دین و مسلمان کردن اجباری آنان را
که صورت گرفته است ،به صورت فهرستوار ذکر گردد:
• در زفره  14فرس��نگی جنوب شرقی اصفهان در راه یزد قصبهای
وجود دارد که پنج هزار نفر جمعیت دارد ،کلیه قصبه یهودینشین
بوده اس��ت که همه یهودیان را مسلمان کردهاند ،کنیسه آجنا که

تبدیل به مسجد شده ،هنوز باقی است.
• در سال  1801یهودیان را از شهر مراغه اخراج کردند ،بهانه آوردند
که یهودیان کودک مس��لمانی را مجروح کردهاند که خون او را در
نان فطیر بریزند .بزرگ کنیس��ه و خادم آن را کشتند و خانههای

یهودیان را غارت کردند و یهودیان را به قتل رساندند.
• در شهر تبریز در حدود سالهای  1831میالدی در پی این اتهام که
یهودیان کودک مسلمانی را کشتهاند ،متام شش هزار نفر یهودیان

تبریز ،قتلعام میشوند.
• در شهر کرمانشاه ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،در
تاریخ به سه مورد حمله و غارت به محله یهودیان این شهر اشاره
شده است .این حمالت در اصطالح یهودیان کرمانشاه به «غارتی
اول و دوم و سوم» مشهور شده است .غارتی اول در سال 1893
و غارتی دوم در س��ال  1896و آخرین آن یعنی «غارتی سوم» در
بیس��ت و هفتم ماه مارس  1909میالدی/هفتم فروردین  1288رخ
داده است .در گزارشی که کاپیتان هاروارد کنسول انگلستان در
کرمانشاه در تاریخ آوریل  1909ارسال میکند ،جزئیات این حمله
شرح داده شده است .در بخشی از گزارش آمده است که :مسلمانان
حتریک شده به محله یهودیان حمله میکنند و خانههای آنان را غارت

 -تارخ یهود ایران لوی ،جلد سوم صفحه . 524
 -تارخ یهود ایران لوی ،جلد سوم صفحه های  556و . 557
 -تارخ یهود ایران لوی ،جلد سوم صفحه های  539و . 540
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میکنن�د ،حتی درها و پنجرهه�ا را میکنند و با خود می برند .در این
حمله بس�یاری از یهودیان مجروح میش�وند که تع�دادی از آنان چند
روزی بعد فوت میکنند .دولت برای حفاظت محله یهودیان سربازانی
را میفرس�تد که این س�ربازان خود در غارت ش�رکت میکنند .پس از
حادثه س�عی میشود که بخشی از اموال غارت شده یهودیان به آنان

بازگردانده شود.

ظهور باب ،بابی کشی
سیدمحمدعلی باب در سال  1260قمری 1844/میالدی رسالت خود
را ظاهر کرد و گروهی از ایرانیان به او گرویدند .آیین جدید باب زنگ
خطری را برای علمای ش��یعه به ص��دا در آورد و آنان آیین او را کفر
و بدعت نامیدند و به مبارزه با این آیین و پیروانش برخاس��تند .باب
دس��تگیر و در تبریز به محاکمه کشیده میشود .در محکمه باب ،مال
محمد ممقانی ملقب به حجتاالس�لام فتوا ص��ادر میکند که قتل او
واجب و خونش حالل است .آقا سیدعلی زنوزی مجتهد معروف دیگر
هم فتوای قتل او را میدهد .باب در تاریخ  27ش��عبان  1266قمری/
 -کرمانش�اهچی .حش�مت اهلل :حتوالت اجتماع�ی یهودیان ایران در قرن بیس�تم ،لس
آجنلس ،ش��رکت کتاب 1386 ،خورشیدی 2007/میالدی ،صفحههای  343تا  . 345عکس
یهودیانی ،که پس از حادثه کش��تار و غارت ،برای پس گرفنت بخش��ی از اموال خود در
مدرس��ه آلیانس کرمانشاه گرد آمدهاند ،در کتاب چاپ ش��ده است .در کتاب به نکتهای
اش��اره شده اس��ت که بس مهم میباشد ،دکتر کرمانش��اهچی از قول مادر بزرگ خود
تعریف میکند که هنگامی که غارتگران هر آنچه را که در خانه بود غارت کردند و بردند،
یک منقل گلی برای ما باقی مانده بود و در این میان پیرزنی با قد خمیده به خانه ما آمد و
منقل را برداشته و به زمین کوبید که به دو تکه تقسیم شد و با صدای بلند گفت« :این هم
ثواب من» (صفحه های  341و  342کتاب) ،نکته دردناک در همین جا است روحانیون به
م��ردم عادی این گونه تلقین کرده بودند که این قتلها و غارتها اجری در این دنیا برای
آنها ،به صورت اموالی که غارت میش��ود را دارد و صوابی هم در آخرت برای شرکت
آنان در این حمله وجود دارد .پیرزن خمیده برای کس��ب ص��واب آخرت خود ،که او هم
در این جهاد ش��رکت داشته است ،منقل گلی خانه غارت شده یهودی را به زمین میزند
و میش��کند و سربازان محافظ هم بدون هیچگونه احساس گناهی در این غارت شرکت
میکنند .در بخشهای بعدی به مواردی دیگر از همین نگاه اشاره خواهد شد.
 -فش�اهی .محمدرض�ا :واپس�ین جنبش ق�رون وس�طایی در دوران فئ�ودال ،تهران،
جاوی��دان 1356 ( 2536 ،شمس��ی ) ،صفح��ه  ، 88به نقل از می��رزا مهدی خان حکمت
(زعیماحلکما).
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جوالی  1850میالدی در تبریز به قتل میرسد.
امام جمعه قزوین در سال  1260قمری 1844/میالدی کشته میشود
و میگویند بابیان او را به قتل رس��اندهاند .در تاریخ  18شوال سال
 1268قمری/آگوس��ت  1852می�لادی س��وءقصد نافرجامی به جان
ناصرالدینش��اه اجنام میگیرد ،بابیان را مسئول میدانند ،قتلعام
بابیان رمسیت مییابد و علمای شیعه کشتار آنان را روا میدانند وفتوا
به قتل آنان میدهند .بابیکشی به صورت رمسی شروع میشود ،و

کشتار وحشتناکی از بابیان به زشتترین طرزی اجنام میگیرد.
پس از اجنام ترور ناموفق ناصرالدین شاه  38نفر از بابیان دستگیر
میشوند و علمای اس�لام آنان را مرتد میدانند و از ناصرالدینشاه
میخواهند که حکم قتل آنان را صادر کند .آنان کش��تار بابیان را در
ثواب جهاد اکبر میدانند و از او میخواهند که متامی مردم را در
ح��د ِ
قتل بابیان س��هیم دارند ،تا به ظن آنان ،متام��ی مردم در این ثواب،
شریک باشند.
«ای�ن هنگام علمای بل�د و چاک�ران درگاه از حضرت شاهنش�اه
خواس�تار شدند که هر کس ،این مردم مرتد را که مخرب دین سید
انام و قاصد جان شاهنشاه اسالماند به دست خویش سربرگیرد،
او را ثواب جهاد اکبر باشد .بهتر آن است که شاهنشاه دادخواه هر
یک از ایشان را به دست طایفه از مردم بسپارد تا عرضه هالک و

دمار سازند و در این ثواب انباز [شریک] باشند.

هر یک از بابیان دستگیر شده را به گروهی از اقشار دربار و جامعه
می  سپارند ،که آن گروه فرد بابی را به قتل برساند تا همه مردم در این
قتلعام شرکت داشته باشند ...« .که عموم بندگان خدا از فیض عظمی


بینصیب نباشند».

 -آدمیت .فریدون :امیر کبیر و ایران ،تهران ،انتش��ارات خوارزمی 1361 ،خورش��یدی
چاپ ششم ،صفحه .448
 -امینی .تورج :مقاله مجلس اول و تساوی حقوق اقلیتهای مذهبی.
  -امیر کبیر و ایران آدمیت ،صفحه .455
 -لسانامللک سپهر .محمد تقی :ناسخ التواریخ ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه،1353 ،
جلد چهارم ،صفحه .40
 -مقاله مجلس اول و تس�اوی حقوق اقلیتهای مذهبی ،به نقل از کتاب حقایقاالخبار
ناصری.
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حنوه قتل این بابیان بس��یار فجیع است .برای منونه چند مورد از
آنها که از زبان محمدتقی لس��انامللک سپهر ،مورخ دربار قاجار در
کتاب ناسخالتواریخ آمده است ،ذکر میگردد:
«س�ید حس�ن خراس�انی [ک�ه از س�رکردگان بابیها ب�ود] را به
شاهزادگان سپردند تا همه گروه او را با تیغ پارهپاره کردند.
مالحس�ین خراس�انی را نظاماملل�ک و میرزا س�عیدخان و اتباع
وزارت دول خارجه مقتول ساختند.
مالفتحاهلل قمی ...فرمان رفت تا در نیاوران بدن او را از چند جای
س�وراخ کردند و ُبن شمع فرود دادند و ش�مع ها را بر افروختند،
در این وقت حاجیعلیخان فراشباش�ی حاجبالدوله ،پشت او را
هدف گلوله ساخت و فراشانش با کارد و دشنه پاره پاره کردند.
محمدتقی شیرازی را ،اسداهللخان میرآخور ...خنستین نعل اسب
بر پای او بستند [او را نعل کردند] و از آن پس با ختماخ و میخ سر
و تنش را در هم شکستند.

  -ش��کنجه شمع ،یا شمع آجین به این صورت بود که بدن محکوم را سوراخ میکردند
(پش��ت و سینه) و شمعهایی در آن فرو میکردند ،شمع را روشن میکردند .شمع آنقدر
در بدن ش��خص میس��وخت تا به انتها برس��د .با سوخنت شمع پوس��ت و گوشت هم
میسوخت.
«مردی :بر پیکر برهنه او ،تابنده شمعها ،در سوز.
چون میخها فرو شده هر شمع در تنش
از داغ هر تهشمعی،
جویی ز خون دویده سوی پایین
وز اشک همچو سرب مذاب هزار شمع
سوزد بسان دانه اسپند.
........
بر شاهراه شهر!
مردی فتاده با تن عریان و داغدار
بس شمع نیمسوخته چسبید بر تنش
آن مرد ،خاموش و سرد،
کرده رها تنش را،
اندوه و رجن و درد!
بر لب تبسمی به رضایت.
گوئی که جنگل گمشدگان را،
با جان خویش کرده هدایت.
راه را سپرده تا به نهایت.
تک توک عابرین ،بر کشیدهاند عباها!
با نفرت ،از او نگاه گریزانده.
آرند! رو بسوی مساجد ،پی مناز».
(بخشی از شعر شمع آجین از منوچهر شیبانی)
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محمدعل�ی جنفآب�ادی را ب�ه دس�ت خمپ�اره چیان س�پردند ،تا
خنسس�ت چش�م او را برکندند و آن گاهش بر خمپاره بسته آتش
در زدند.
جنف خمسه را به مردم شهر سپردند تا با چوب و سنگ زمین را از
خونش لعل رنگ کردند.
حاجیمیرزاجان�ی تاجر کاش�انی را آقا مه�دی ملکالتجار و دیگر

تاجران و بازرگانان هر یک جراحتی کردند تا از پای در آمد».

دردناکترین بخش این قتلعام ،آن اس��ت که ش��اگردان و معلمان
و افراد مدرس��ه دارالفنون را هم در این قتلعام شرکت دادند و میرزا
نبیدماوندی را آنان به قتل رس��اندند« .میرزا نب�ی دماوندی را ،اهالی
مدرس�ه دارالفنون به شمش�یر وس�رنیزه کارش را س�اختند» .در کتاب
ناسخالتواریخ هم به شرکت افراد دارالفنون در این قتلها اشاره شده
اس��ت« .میرزا نبی دماوندی را به مدرس�ه دارالفنون فرستادند تا معلم و


متعلم فراهم شده او را پارهپاره کردند».

در کتاب حقایقاالخبار ناصری هم به مورد ش��رکت افراد مدرسه
دارالفنون در این قتلها اشاره شده است «میرزا نبی دماوندی را معلمان

و متعلمان مدرسه دارالفنون ،به قتل رساندند».

میرزا آقاخان کرمانی در کتاب س�ه مکتوب شرح قتلعام ده نفر از
بابیان را به تفصیل شرح میدهد .او که خود به شخصه ناظر قتلعام
آنان بوده است ،شرح واقعه را بدین صورت مینویسد:
«من در زاویه میدان شاه طهران ،درجه بیرحمی و پایه بیمروتی
و طبع خونریزی و خوی ستمگری طبقات رعیت را مالحظه و سیر
منودم .از هر طبقه رذالت مابتر و شریرتر و خون خوارتر قلندران
بیآزار و درویشان بیکیشان بیعار بودند که آن ده نفر بیچاره...
بابی را که برای کشنت به اینان سپرده بودند.
اوال آن بیعاران آن بیچارگان را دس�ت بس�ته ،سر وپای برهنه و

 -ناسخ التواریخ ،لسان امللک سپهر ،جلد چهارم صفحه های  40تا . 42
 -واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال ،صفحه 131
  -ناسخ التواریخ ،لسان امللک سپهر ،جلد چهارم صفحه .41
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یقه دریده ریش و بروت [س�بیل] کنده ،سر و روی به خاک آکنده،
رختهای پاره پاره صورتهای به خاک و خون و آبدهان آلوده،
از خیابان شمسالعماره وارد میدان شاه کردند.
خالصه در آن آش�وب و همهمه و غوغا و غلغله و دهش�ت و هلهله
که درویشان بیآزار و لوطیان بدکردار باد به شاخ نفیرها کرده و
ولوله در میدان شاه انداختند ...ایشان را در وسط میدان نشاندند
و آن خوشسرش�تان با ارهها و تبرزینها اطراف آن بیچارگان را
فرو کوفته مش�غول به خوان�دن ذکر جلی هوهواال ه�و و ناد علی
ش�دند و هری�ک از آنان را درویش�ی با اره و تبرزی�ن برابر منوده
چون حلقه ذکر به آخر میرسید ،یک دفعه آن تبرزین و ارهها را بر
فرق آنان فرو میآوردند .مردم ش�هر در اطراف نظارهکنان دستک
[دست] زنان آفرینگویان شاباش [مخفف شاد باش] کشان بودند
و این حرکت وحش�یانه و فعل زشت را حتسین کرده میستودند.
این آفرین و حتسینها در حالت آن نادرویشان تاثیر غریبی کرده
بود که هر دوره حلقه ذکر را بلندتر و تبرزین را سختتر بر مغز آن
بینوایان مینواختند تا عاقبت کار ایشان را ساختند.
من از متاش�ای آن مغزهای پریش�ان و سر و صورتهای تکهپاره
ش�ده پر از خون که بر خاک ریخته و بر کفنهای س�فید درویشان
پاش�یده و آنان را گلگون س�اخته حالم دگرگون و حزین و اندوهم
افزون شد.
بعد از آن که آن بیکیش�ان این دلریش�ان را بدین قس�م زار ونزار
کش�تند ،باز دس�ت از کش�ته آنان برنداش�ته ،مح�ض خوشآمد
نظارهگران و ازدیاد حظ متاش�اییان شیش�ههای نف�ت آورده بر
آن بدنهای پارهپاره و خرد ش�ده ریختند و آتش زده ختم مبارک

هوهو و ذکر جلی االهو را به آخر رسانیدند».

با فتوای روحانیون و علما ،بابیکشی رمسیت مییابد و خون آنان
حالل میشود .تعقیب و کش��تار آنان در متام دوران ناصرالدینشاه
و پ��س از او ادام��ه مییابد به منونههایی از این بابیکش��یها که در
کتابها آمده است اشاره می شود.
میرزا آقاخان کرمانی در س��ه مکتوب خود به یکی دیگر از حوادث
 -کرمان�ی .میرزا آقا خان :س�ه مکتوب ،به کوش��ش و ویرایش به��رام چوبینه ،آملان،
پخشیران ،2005 ،صفحههای  310تا . 312
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بابیکش��ی که در آن دوران اتفاق افتاده اس��ت ،اشاره میکند .او در
نامهای خیالی که به شاهزاده جاللالدوله مینویسد ،حکایت میکند
که :روزی در خانه جراح باشی میهمان بود که از خانه همسایه صدای
ناله و آواز سوزناک و گریه به گوش میرسد ،حتقیق میکند مشخص
میگردد که در همسایگی جراح باشی زنی است که همان روز دو پسر
و دامادش را به تهمت بابیگری در میدان ش��اه کشتهاند و زن بیچاره
تازه از قتلگاه داماد و پسرانش برگشته است و گریه میکند.
چندی منیگذرد که از خانه همس��ایه ص��دای دف ،تنبک ،آواز و
بش��کن به گوش میرس��د .میرزاآقاخان و جراحباشی از این صداها
تعجب میکنند که چگونه عزا تبدیل به شادی و آواز شده است .دختر
خدمتکار را برای حتقیق میفرستند و خدمتکار باز میگردد با هیجان
میگوید که میخواهند بیبیبیگم پیرزن فرزند و داماد از دس��ت داده
را بکش��ند و از آن��ان میخواهد ک��ه به داد او برس��ند .میرزا آقاخان
مینویسد:
« ...من با جراحباش�ی به خانه همسایه شتافتیم در صحن خانه
محشری غریبی دیدیم از یک طرف سه چهار زن آرایش کرده ،سرمه
کشیده با زیرجامههای کوتاه  ...میرقصیدند .از طرف دیگر پنج
ش�ش یائسه سبز ،سرخ و زرد پوشیده ،سرخاب و سفیدآب کرده
دایره وتنبک میزدند.
از مستی دیگر جمعی س�لیطه نره ُکس قحبه لوند جنده ،با س�نگ
و چ�وب و کفش و جاروب بر س�ر بیبیبیگم پی�رزن هجوم آورده
با مش�ت و لگد و کفش او را به این طرف و آن طرف برخاک هالک
میکش�یدند .ی�ک قحبه بدقیاف�ه ،ب�ه کربالییه موس�وم ،چارقد
بیبیبیگم را که از دو سو به حلقش پیچیده ،با جنده دیگر چنان
س�خت میکشیدند که از جان بیبیبیگم رمقی بیشتر منانده بود
که من وجراح باشی رسیده ،ریش وسبیل گرو کرده آن پیرزن را از
چنگ آن ِجندگان خالص کردیم».

میرزا آقاخان در صدد حتقیق برمیآید و از آنان میپرس��د که شما
چه کسانی هستید و اینجا چه میکنید؟ آنان در پاسخ میگویند:

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

287

« ...م�ا همس�ایگان ای�ن پیرهزنی�م و ام�روز ش�نیدیم دو پس�ر
ج�وان و دامادش را کش�تهاند ،محض غیرت دی�ن و تعصب ملت
خواستیم خوب دل این عجوزه را بسوزانیم و بزک و آرایش منوده
بسرسلامتی او آمدهایم .این رقص و س�از و ش�ادی و آواز برای
عزای آن سگان کافر است از این بهتر چه ثوابی ...به فتوای آقای
امامجمعه هر کس یک بابی را بکشد ثواب هزار حج و عمره مقبوله
ب�رده و اجر ص�د ختم قرآن را دارد .اگر ت�و نیامده بودی و محض
خاطر جراحباشی نبود ،کربالییه زینب که به گوش خود این حدیث
شریف را از دهن مبارک آقای امام جمعه شنیده بود ،بیبیبیگم را

مانند سگ میکشت و این ثواب را میبرد».

محمدعلی جمالزاده در کتاب «س�رو ته یک کرباس» ،بخش��ی از
واقعه بابیکشی اصفهان را که درسال  1321قمری 1903/میالدی در
آن شهر رخ داده است را ش��رح میدهد .جمالزاده در زمان کودکی،
خود ش��اهد این واقعه بوده اس��ت .او مینویسد در راه چاپارخانه با
دوس��تش جمعیت عظیمی را میبیند که دو نفر را به اتهام بابی بودن
کشانکش��ان در حالیکه آنها رادر زیر باران لگد و مش��ت قرار داده
بودند به میدان ش��اه اصفهان میآورند .وقتی آنان از پیرمردی سوال
میکنند که چه خبر است؟ او میگوید «بابی کشی» است .جمالزاده
در ادامه شرح رویداد مینویسد:
«...چوب چماق و مش�ت وس�یلی بود که باال میرفت و بر س�ر و
مغ�ز این دو نف�ر آدم بییار و یاور پایین میآم�د .دیگر هیچ تاب
و توان�ی در ب�دن آن دو نفر بخت برگش�ته منانده بود .رنگش�ان
پریده ،باچشمان نیمبسته و دهن بازی که صدای خرخر دخلراشی
ش�بیه خرخر گوس�فند مذبوح از آن بیرون میآم�د ،ابدًا قوت جلو
رفنت نداش�تند .ولی مومنین و مقدسین با ش�قاوت وقساوتی که
تذکار آن بعد از چهل سال هنوز بدمن را میلرزاند آنها را به طرف
مس�جد شاه  ...میکشیدند .در آن اثنا شخصی پیت نفتی به یک
دس�ت و کاسه حلبی دستهداری به دس�ت دیگر فرا رسید .در یک
چشم به هم زدن آتش از سر و بدن آن دو نفر به طرف آمسان بلند
شد .مردم رجاله محض صواب هر کدام از آن نفت کاسهای به صد
 -سه مکتوب ،میرزا آقاخان کرمانی ،صفحههای  316تا .318
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دینار خریده به سر و صورت آنها می پاشیدند».

از مناطق دیگری که واقعه بابیکش��ی در آن صورت گرفت ،منطقه
یزد و اطراف آن است .واقعه بابیکشی منطقه یزد در ربیعالثانی سال
 1321قمری/ژوئن  1903میالدی ش��روع ش��د و طی چهار روز متوالی
141نفر از بابیان را در شهرهای یزد ،اردکان و منشاد ،به وضع فجیعی
به قتل رساندند .در کتاب خاطرات نواب شرح این قتل وعام به تفصیل
آمده است .نواب از نقش مستقیم علما در صدور دستور کشتار بابیان
سخن میگوید و او اشاره میکند که علما نقش بزرگی در حتریک مردم

و صدور فتوای قتل بابیان داشتهاند.
در این جا حنوه قتل یکی از بابیان را که درمنشاد یزد اتفاق افتاده
است  ،آورده میشود:
«روز جمعه چهاردهم ش�هر ربیعالثانی سنه 1903( 1321میالدی)
جناب آقا میرزا محمد ...در حجرهای در باغ سیدعلیاکبر ...پنهان
بود .ابوالقاسم پس�ر غالمرضا مطلع شده اشرار و شورشیان را
خبر کرد .قریب دویس�ت نفر از اشرار و شورشیان و متاشاچی از
اهل منشاد و سایر محال ،دور آن باغ جمع شدند و دو ساعت قبل
از ظهر جناب آقا سیدمیرزا محمد را گرفته و دستهایش را به عقب
بس�تند و از باغ بیرون آوردند و او را با دس�تهای بسته به خانه
جناب آقا علی شهید آورده و به درخت سفیداری ...بستند و اشرار
دور او را گرفته تیر بارانش کردند و س�پس جس�د را از درخت باز
کردن�د بر روی زمی�ن انداختند و با نفتی ک�ه زینالعابدین عطار

فرستاده بود آتش زدند».

افرادی از بابیان یزد و اطراف که از بابیکشی جان سالم بدر برده
 -جمالزاده .محمدعلی :سر وته یک کرباس ،تهران ،کانون معرفت ،بدون تاریخ انتشار،
جلد اول ،صفحههای  87تا .90
 -رضوی .سید محمد :خاطرات نواب وکیل ( ،مناینده دوره سوم مجلس شورای ملی)،
صفحههای  258تا 275
  -طبیب منش�ادی .س�ید محمد :شرح شهادت شهدای منش�اد ،صفحههای  43و .44
ماجرای ش��رح شهادت شهدای منش��اد در تاریخ می سال  2005در سایتی به آدرس زیر
دیده شده است:
http://www.h-net.org
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بودند ،از ترس کشتار ،خانه و کاشانه خود را در یزد رها کرده و راه
فرار در پیش گرفتند .محمدعلی جمالزاده که پس از واقعه بابیکشی
اصفهان همراه با خانواده خود از ترس کشته شدن از اصفهان فراری
ش��ده بودند و به تهران میآمدند ،در راه در حوالی کاش��ان به گروه
بزرگ��ی از این فراریان بابی یزد برخ��ورد میکنند که با حالی نزار و
رقتانگیز در آنجا بسر میبردند .جمالزاده مینویسد:
«هنوز اصفهانیان سرگرم بابیکشی بودند که میرزا دایی وارد شد
و در بیست و چهار ساعت خانه و زندگی ما را فروخت و دلیجانی
گرفته من و مادرم را با یک یا دو برادر دیگر و یک خواهر شیرخوار
به طرف تهران حرکت داد.
خوب به خاطر دارم که در نزدیکیهای کاشان به دهکدهای رسیدیم
علیآب�اد نام ...در همان دهکده برخوردیم به گروه انبوهی از زن
و م�رد و پی�ر و ج�وان که همه نیمم�رده ،با رنگ پری�ده و پاهای
ب�اد کرده ،به حالی بینهایت رقتانگیز در س�ایه دیوارها افتاده
از گرس�نگی و تش�نگی و رجنوری و بیچارگی مینالیدند .معلوم
ش�د از اهالی یزد میباش�ند و چ�ون در آن جا نیز به دس�تیاری
جاللالدوله حکمران ،بابیکشی شروع شده بوده این مردم بی یار
و یاور از دست تعصب همشهریهای نامهربان خود با پای پیاده

سر به صحرا گذاشتهاند».

هنگامی که خبر بابیکش��ی اصفهان به شیراز میرسد مجتهدان
ش��یراز هم فتوا به قتلعام بابیان میدهند .آنها میگویند که هرکس
بابی را بکشد ثواب عظیم دارد .مردم به هیجان آمده پی بابیان میآیند.
عالالدوله حاکم ش��یراز مطلع میش��ود و از این قتلع��ام جلوگیری
میکند.
«بالنسبه بشورش و شلوغ در اصفهان از بابت حضرات بابی در
اینجا هم این مطلب س�رایت کرده ،جناب آقا میرزا ابراهیم مجتهد
ورقه نوشته [فتوا داده] خطاب به مردم که هر کس حضرات بابی
را به دست بیاورد و به قتل برساند ثواب عظیم دارد .مردم هم به
هیجان آمده نزدیک بود شورش بشود .جناب عالالدوله مخبر شده
فرستادند پیش جناب آقا میرزا ابراهیم ،قدری تندی به او کرده و

  -سر وته یک کرباس ،جلد اول صفحههای  109و .110
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او را ساکت منودند .بعد چند نفر سره بابیها را هم گرفته به زبان

خوش آنها را خرجی داده از شهر بیرون کردند».

جمالزاده و آقاخان کرمانی به نکته دردناکی اشاره میکنند و آن
شرکت مستقیم و گسترده مردم متعصب مسلمان عادی کوچه و بازار
در کش��تار بابیان است .چگونه جمعیت به هیجان آمده از خطبههای
علما و فتوا و اعالم جهاد آنان ،وظیفهای خدایی و رس��التی ش��رعی
در خود میبینند که به این قتلها دس��ت بزنند ،بدون این که هیچگونه
گناهی احساس کنند ،به آنان القاء شده بود که «بابی کشی» وظیفهای
اسالمی است و اجری بزرگ برای این دنیا و ثوابی عظیم برای آخرت
آنان دارد .حتی گروهی از آنان به راحتی کاسه نفت را بر بدن بابیان
خالی میکردند و با خونسردی کبریت میکشیدند و با شادی سوخنت
انسان را در آتش متاشا میکردند.
محمدعل��ی جمالزاده و یحیی دولتآبادی ب��ه نقش موثر آقاجنفی
روحانی مقتدر آن روزگار اصفهان ،در اجنام این کش��تارها اش��اره
میکنند .یحیی دولتآبادی مینویسد:
حدود سال  1307قمری1890/میالدی سیصد زن و مرد بابی از ترس
قتلعام به کنس��ولگری روس در اصفهان پناهنده میشوند .کنسول
روس از پناهندگان حمایت میکند .پس از تلگرافهایی که بین کنسول
روس در اصفهان و سفارت روسیه در تهران رد و بدل میشود ،کنسول
روس به پناهندگان میگوید از کنسولگری خارج شوند و کسی مزاحم
آنان خنواهد شد .متحصنان از کنسولگری خارج میشوند .مسلمانان
که در کمین نشسته بودند ،روسای آنها را دستگیر میکنند و بعضی
از آنان را در بین راه کنسولگری وخانه آقاجنفی مجتهد سرشناس آن
روزگار اصفهان ،آنقدر میزنند که میمیرند و عدهای را نیمه جان به
خانه آقا جنفی میآورند ودر دهلیز خانه وصحن حیاط میاندازند .حنوه
برخورد آقا جنفی با این انس��انهای نیمهجان و در حال مرگ در خور
تامل اس��ت و دیدگاه او را به انسان مشخص میکند .او که از مسجد
 -وقایع اتفاقیه :گزارشهای خفیه نویس�ان انگلیس در ایران ،به کوش��ش س��عیدی
سیرجانی ،صفحه  707و  708گزارش های می و ژوئن سال . 1903
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آمده است ،بدنهای نیمهجان بابیان را در دهلیز خانه خود میبیند و
ب��دون آن که اعتنایی به آنان کند پا روی بدنهای آنها میگذارد و به
اندرون میرود .یحیی دولتآبادی مینویسد:
«...بعض�ی را ب�ه خانه آق�ای مزبور (آق�ا جنفی) میرس�انند و
ه�ر ی�ک از آنه�ا در حال م�رگ در دهلیز خان�ه و در صحن حیاط
میافتند .آقای جنفی از مس�جد مراجعت کرده ،این اشخاص را در
این حال میبیند از روی آنها گذشته ،به اندرون میرود اعتنایی

منیمناید».

آقاجنفی در زمینه مس��ائل فقه اسالمی ش��خص ناآگاهی نبود ،او
سالها در حوزههای علمیه حتصیل کرده بود .او مقام اجتهاد داشت
و از مقام باالیی در بین روحانیون اصفهان برخوردار بود .آقاجنفی به
 -حیات یحیی ،جلد اول صفحههای  318و .319
در کت��ا ب وقای��ع اتفاقیه در زیر حوادث رج��ب  1307قمری/فوریه  1890میالدی ،به این
حادثه اشاره ش��ده است و به نقش مستقیم آقاجنفی در این قتلعام تاکید گردیده است،
(وقایع اتفاقیه صفحههای  353و .)354
 -محمدتق��ی اصفهان��ی معروف ب��ه آقاجنفی از علمای سرش��ناس اصفهان در عصر
قاجاریه و دوران مش��روطیت اس��ت .او در س��ال  1846/1262میالدی در اصفهان تولد
یافت .پدر او محمدباقر اصفهانی دیگر عالم بزرگ عصر قاجار در اصفهان است .آقاجنفی
در اصفهان به حتصیل پرداخت و س��پس برای ادامه حتصیل به جنف رفت ودر آن جا به
مقام اجتهاد رسید و به مرحله مرجعیت دست یافت .او در شهراصفهان حکومت شرعی
خود را داش��ت و صاحب نفوذ و قدرت بسیاری بود .آقاجنفی در سال  1332قمری1914/
میالدی درگذش��ت .او دارای رسائل و کتابهای بسیاری در زمینههای فقه شیعه است.
تع��داد آثار او را بالغ بر صد اثر دانس��تهاند( .منبع مرکز دائرة املعارف بزرگ اس�لامی
سایت اینترنتی
www.cgie.org.ir
یحیی دولتآبادی در مورد خاندان آقا جنفی مینویسد ،محمد باقر اصفهانی پدر آقاجنفی
از مالکی��ن بزرگ اصفهان بود و خود آقاجنفی هم از مالکین بزرگ آن منطقه به حس��اب
میآمد .او همواره در فکر اندوخنت مال و اضافه کردن ثروت خود بود .یحیی دولتآبادی
اشاره میکند:
«ش�یخ محمدتق�ی ...به جم�ع آوری مال و ازدی�اد مکنت به خری�دن امالک و
مس�تغالت پرداخته و به جمع وس�ایل کسب ثروت متشبث میشود  ...یگانه
نقطه توجهش وسعت دادن به دایره متول و ثروت خویش است( ».حیات یحیی
جلد اول صفحه )38
یحیی دولت آبادی اضافه میکند که آقا جنفی تعدادی از ارازل و اوباش را به نام طلبه به
دور خود جمع کرده بود و هر کس راکه میخواست در مقابل او دم بزند به کفر وزندقهاش
(بابیگری) متهم میکرد و جان و مال این ش��خص به شدت در خطر بود( .حیات یحیی
جلد اول صفحه  ) 86مهدی ملکزاده مینویسد آقا جنفی برای تصاحب ملک سید ماربینی
ک��ه در مجاورت ملک آق��ا بود ،او را متهم به بابیگری کرد و به حتریک او س��ید پیرمرد
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متام مسائل شرعی فقه شیعه احاطه کامل داشت و اقداماتی را که او
در این مورد اجنام میداد مطابق با احکام فقهی بود .چه عاملی باعث
میشود که او این نوع نگاه را به گروهی از انسانها داشته باشد؟ دلیل
آن را باید در نوع ایدئولوژی و دیدگاههایی که او به آن تعلق و اعتقاد
داشت جستجو کرد .طبق نوشته محسن کدیور در مذهب شیعه« ،دین
اس�ت که باعث احترام جان میشود و پایبندی به دین و عقیده باطل جان
انس�ان را بیارزش میکند ».بنابر جدول طبقهبندی انسانها در مذهب

شیعه که توسط محسن کدیور ارائه شده است ،بابیان جزو انسانهای
درجه چهارم هس��تند و آنها از کفار حربی به حساب میآیند و هیچ
قرارداد ذمهای بین آنان و حکومت اس�لامی وجود ندارد .افزون بر آن
چون بسیاری از آنان مسلمان بودهاند و دین اسالم و مذهب شیعه را

ترک کرده و دین و آیین ب��اب را پذیرفته بودند ،بنابراین مرتد فطری
هش��تاد س��اله را طالب علوم دینی قطعهقطعه کردند و یکی از ناظران نقل کرده که خود
شاهد بوده است که "آخوند خر گردنی پا روی گلوی سید گذاشت و آنقدر فشار داد تا سید
بدبخت جان داد( ".تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملک زاده ،کتاب اول صفحه  .)129سید
جمالالدی��ن واعظ اصفهانی پدر جمالزاده و خان��وادهاش ،از ترس آقاجنفی از اصفهان
فراری شدند و به تهران آمدند .واعظ اصفهانی با همکاری ملکاملتکلمین و شیخ احمد مجد
االسالم کرمانی ،منایشنامهای به نام رویای صادقانه نوشتند ،در این منایشنامه خیالی
آقاجنفی ،پس از مرگ در درگاه الهی به محاکمه کش��یده میش��ود .جنایات و گناهان او
برشمرده میشوند و او مورد بازخواست قرار میگیرد .در انتهای منایشنامه خداوند او را
بخاطر جنایاتش به قعر جنهم میفرستد .رویای صادقانه از حلاظ پایههای فکری شباهت
زیادی به داستان حاجی آقای صادق هدایت دارد .محمدعلی جمالزاده بخشهایی از این
داس��تان را در کتاب س��ر و ته یک کرباس خود آورده است .منایشنامه رویای صادقانه
به کوشش بهرام چوبینه منتشر شده است( .رویای صادقانه ،به کوشش بهرام چوبینه،
انتشارات مرد امروز 1365 ،شمسی) .نکته جالب این است که آقاجنفی با این نوع اعمال و
رفتار و نگاه به انسان ،مشروطهخواه میشود و همراه با سایر علما ،تلگراف فتوای جهاد
برای نگهداری مشروطه میفرستد ( .تاریخ مشروطه ایران کسروی صفحه ) 632
 -در فقه شیعه «مرتد فطری» کسی است که از پدر يا مادر ،يا پدر و مادر مسلمان متولد
ش��ده و خودش نيز پس از بلوغ اظهار مسلمانی کرده است و سپس از اسالم بیرون رفته
و دینی دیگر را انتخاب کرده اس��ت .در فقه اسالمی شخص مسلمان حق ندارد از اسالم
خارج شده و دین دیگری را انتخاب کند .به چنین شخصی حکم میشود که باید دوباره
به اس�لام در آید و یا در غیر این صورت قتل او واجب است و باید کشته شود .در مقاله
ماهیت حقوقی و انس��انی ارتداد آمده است که« :می گویند در اوقات منازهای پنج گانه،
کتک میخورد تا توبه کند .در غیر این صورت کش�ته می ش�ود( ».مقاله ماهیت حقوقی
و انس��انی ارتداد ،نویسنده محمدمهدی کریمینیا ،چاپ شده درماهنامه معرفت شماره
.)47
در جمهوری اسلامی ،با وضع الیحه قانونی مجازات اسلامی ،که در س�ال 1387برای
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محسوب میشدند و جانشان حرمتی نداشت و قتلشان واجب بود.
«حک�م ضال یعنی مرتد ،به قانون الهی آن اس�ت که قتلش�ان واجب
اس�ت و زنشان بائن اس�ت و مالشان منتقل میشود به مسلمین از
وراثش�ان ،جنازه آن ها احترام ندارد ،غس�ل و کف�ن و صلوة و دفن
ندارند .بدن شان جنس است» ...«.و نیز مرتد احکام خاصه مسلّمه
دارد ،مثل انتقال مال به وارث بینونة زوجه و جناست بدن و وجوب
قتل  »...آقاجنفی هم از این ایدئولوژی پیروی می کرد و به آن اعتقاد
داش��ت و نوع رفتار او با بابیان از این نگاه سرچشمه می گرفت .او

تصویب به مجلس ش�ورای اسلامی عرضه ش�ده ،قتل مرتدان مل�ی و فطری بصورت
قانونی در آمده است و مجازات اعدام شامل این گروه از افراد میشود .در ماده  225این
قانون آمده است:
ماده  :225-1مسلمانی که بهطور صریح اظهار و اعالن کند كه از دین اسالم خارج شده
و کفر را اختیار منوده ،مرتد است.
ماده  :225-2در حتقق ارتداد قصد جدی شرط است .بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا
مناید كه اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق
لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از ديگری بوده است یا اصل مقصود
او چیز دیگری بوده ،مرتد محسوب منی شود وادعای او مسموع است.
ماده  :225-3مرتد بر دو نوع است :فطری و ملی.
ماده  :225-4مرتد فطری كس��ی اس��ت كه حداقل یكی از والدین او در حال انعقاد نطف ه
مسلمان بوده و بعد ازبلوغش اظهار اسالم كرده و سپس از اسالم خارج شود.
ماده  :225-5مرتد ملی كسی است كه والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده
وبعد از بلوغش به اسالمگرویده و سپس از اسالم خارج و به كفر برگردد.
 ماده  :225-6هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بود ه
بعد از بلوغ بدون آنکهتظاهر به اسالم مناید ،اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده  :225-7حد مرتد فطری قتل است.
ماده  :225-8حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه
ب هتوبه میشود و چنانکهتوبه ننماید ،كشته میشود
برای آگاهی بیشتر در مورد ارتداد در اسالم میتوان به منابع زیر مراجعه کرد:
 ارتداد -نگاهی دوباره ،تقریری از مباحث آیت اهلل موس�وی اردبیلی  -رمضان ،1420س��یدجواد ورعی ،فصلنامه حکومت اسالمی ش��مارههای  14 ،13و  15پاییز ،زمستان
.1378
 حتریر الوسیله آیت اهلل خمینی ،بخش ارتداد.ماهیتحقوقیو انسانیارتداد،نویسندهمحمدمهدیکریمینیا،ماهنامه معرفت شماره .47  -بائن :رها شده ،طالق داده شده .بائن :نوعی از انواع طالق است که مرد حق رجوع
به زن مطلقه خود را ندارد.
  -به نقل از رساله تذکرةالغافل .رسائل مشروطیت صفحه .178
 -بینونت :جدایی ،طالق .مقصود آن اس��ت که ارثیه و اموال فردی که مرتد شده است
به همسری که از او جدا شده و مرتد نشده است میرسد.
 -رساله حرمت مشروطه از شیخفضلاهلل نوری ،رسائل مشروطیت صفحه .160
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کشنت واز بین بردن بابیان را یک وظیفه شرعی برای خود میدانست
او پی��روان خود را حتریک و تش��ویق به از بین ب��ردن بابیان میکرد.
همین دیدگاه در طبقهبندی انسانها را میتوان در آرای شیخ بهایی در
کتاب عباسنامه یافت .محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی وشیخ
فضلاهلل نوری هم ،این نوع نگاه را به طبقهبندی انسانها داشتند .این
نوع نگاه به انسان ،منحصر به علمای عصر صفویه و قاجاریه نیست.
بلکه در دوران امروز هم گروهی از فقهای جمهوری اسالمی از این نوع

نگاه پیروی می کنند.
عصر مشروطیت
نگاهی تازه به انسان ایرانی
مش��روطیت پدیدهای نیس��ت جز نگاهی تازه به انس��ان ایرانی،
مش��روطیت دریچه تازهای را میگش��اید و از آن به انسان ایرانی با
معیارهای دیگری نگاه میکند ،ارزش و حقوق جدیدی را برای او قائل
میش��ود ،آزادی ،برابری و برادری را به او وعده میدهد .مشروطیت
س��عی میکند ک��ه حقوقی را که قرنها انس��ان ع��ادی ایرانی از آن
محروم بود ،برای او تامین کند .به قول ش��مس لنگرودی «با جنبش
مشروطه قرار شد آدمها ارزشی پیدا کنند و شناسنامه داشته باشند
و سرنوشتش�ان را خودش�ان تعیین کنند و در واقع آدم به حس�اب
بیایند ».عصر مشروطیت عصر بیداری ایرانیان است.
شاید بتوان گفت عصر بیداری ایرانیان از دوران امیرکبیر آغاز شد.
در دوران امیرکبیر مدرس��ه دارالفنون تاس��یس شد و روزنامه شروع
به انتش��ار پیدا کرد و از همین دوران اس��ت که آش��نایی ایرانیان با
 -ب��رای مش��اهده نگاه آیتاهلل خمینی به انس��انهای غیر مس��لمان میتوان به کتاب
حتریرالوسیله او مراجعه کرد .بخشهایی از دیدگاههای او در پیوست شماره  4در انتهای
این کتاب آمده است.
 -لنگرودی .ش�مس :مقاله عصر مش�روطه تغییر در فرم و محتوا ،مجله تالش ،سال
ششم ،شماره  ، 26مرداد ماه  ، 1385آگوست  ، 2006صفحه .143
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پیشرفتهای غرب ،آغاز شد .پس از قتل امیرکبیر (سال  1268قمری)
آقاخان نوری از سال  1268تا  1276قمری صدارت کرد و با صدارت
آقاخان نوری دوران فترتی در پیش��رفت فکری ایرانیان رخ داد .نوری
مخالف هرگونه اندیش��ه ترقیخواهی بود او حتی میخواست مدرسه
نوبنیاد دارالفنون را هم تعطیل کند .فریدون آدمیت مینویس��د غرامت
دوران صدارت میرزا آقاخان نوری ،برای ایران بسیار گران بود .پس
از اخراج آقاخان نوری از صدارت ،هیات چهل و دو نفری از شاگردان
ایرانی برای آموخنت دانش و فنون جدید ،به فرانسه رفتند .ولی پس از
گذشت حدود سه سال با آموزش آنان در فرانسه مخالفت شد و دستور
بازگش��ت آنان به ایران داده شد .از دوران ناصرالدینشاه عدهای از
فرهیخت��گان ایرانی که در غرب زندگی میکردن��د با نظامهای جدید
اجتماعی و متدن و فرهنگ اروپا آش��نا ش��دند و به تفاوتهای عظیم
نظامهای اروپاییان ،با نظام پوس��یدهای که در ایران وجود داش��ت
آگاه شدند .آنان ش��روع به فعالیتهایی برای بیداری ایرانیان کردند
و مبارزه با ظلم و اس��تبداد را ،در ایران و خارج از ایران آغاز کردند.
روشنفکران سعی کردند از طرق مختلف ایرانیان را بیدار کنند و آنان
را از زیانه��ای حکومتهای اس��تبدادی آگاه کنند .آنها وضعیت بد
اقتصادی ،اشکاالت سیستم آموزشی ،وضعیت بد بهداشت ودرمان و
اعتقاد به خرافات و جهل ،ظلم و تعدی حکام را به مردم نشان دادند.
روش��نفکران ،مردم ایران را از همکاری گروهی از روحانیون با طبقه
فاس��د حاکمه آگاه کردند و از اشتراک منافع مالی این دو گروه سخن
گفتند .بیداری ایرانیان مهمترین رسالتی بود که روشنفکران به عهده
خود میدیدند .رساله گفتار دکارت در سال  1279قمری به کمک کنت
دوگوبینو وزیر مختار فرانس��ه در ایران منتشر شد .امیل برنه عضو
سفارت فرانسه و العازار رحیم موسایی همدانی مشهور به مال العازار
با کمک یکدیگر این رس��اله را به فارس��ی ترجمه کردند .میرزاملکم
 -آدمیت .فریدون :اندیشه ترقی و حکومت قانون ،تهران ،خوارزمی ، 1351 ،صفحه .16
 -تاریخ اجتماعی ایران ،راوندی ،جلد دوم صفحه  ،508به نقل از خاطرات و خطرات،
صفحه .63
 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه .17
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خان رس��اله «دفتر تنظیمات» را نوشت و به ناصرالدینشاه عرضه
داش��ت .در بین س��الهای  1275تا  1285قمری رسالههایی در باره
تغییرات واصالحات در نظام اجتماعی و حکومتی ترجمه ،یا نوش��ته
ش��د ومنتشر گردید .حتی در برخی از آنها تساوی حقوق اجتماعی،
برای متام ایرانیان بدون در نظر گرفنت مذهب ،پیش��نهاد شد .دوران
ص��دارت و وزارت میرزا حس��ینخان سپهس��االر را میتوان دوران
بیداری ایرانیان نامید .در بس��یاری از رساالتی که نویسندگان در آن
دوران منتش��ر کردند ،آنها به مورد حقوق اجتماعی و فردی ایرانیان
اشاره کردهاند و مضرات حکومتهای استبدادی را برشمردهاند ،آنان
به قانون اساسی فرانسه و اعالمیه حقوق بشر توجه داشتند .در همین
دوران است که هش��یاری تاریخی و ملیگرایی ایرانی زنده میشود،

نوشتههای آخوندزاده و آقاخان کرمانی ،شاهد آن است.
سال های  1904به بعد ،سالهایی بودند که شور انقالب و آزادیخواهی
در روس��یه برقرار بود و تفلیس یکی از مراکز آزادیخواهان به حساب
میآمد .احزاب آزادیخواه در روس��یه تش��کیل شده و مشغول فعالیت
بودند .یکی از این احزاب ،حزب سوسیالدمکرات کارگران روس بود
که ملیتهای غیرروس��ی هم به آن پیوسته بودند .در آن هنگام صدها

هزار کارگر ایرانی در ش��هرهای مختلف قفقاز مشغول به کار بودند.

 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحههای  91و .135
 -در مقدمه کتاب قانون قزوینی که توس��ط محمدش��فیع قزوینی نگارش و بکوش��ش
ایرج افش��ار انتشار یافته اس��ت ،لیست  73رس��اله انتقادی که بین سالهای  1260تا
 1331قمری توس��ط نویسندگان مختلف انتش��ار یافته ،آورده شده است .هدفها ،آرا و
دیدگاههای نویسندگان این رساالت یکسان نیست ،آنان در طیفهای مختلف فکری قرار
دارند ،ولی نویس��ندگان رس��االت به لزوم تغییرات بنیادی و اجنام اصالحات در کشور،
تاکید کردهاند.
 -منابع مختلف اش��اره می کنند ک��ه در آن دوران گروه بس��یاری از ایرانیان در قفقاز
مش��غول بکار بودند .آدمیت مینویسد که تنها در سال  1904میالدی ،برای  54846عمله
معمولی ایرانی ویزای مهاجرت به روس��یه صادر شد .در سال  1905سیصد هزار ایرانی
به روس��یه رفتند که قس��مت اعظم آنان را کارگران تش��کیل میدادند .در سال  1903از
بیس��ت و سه هزار کارگر صنعت نفت بادکوبه بیش از بیست و دو در صد آن از ایرانیان
بودند .در س��ال  1906در معادن مساهللوردی در ارمنس��تان دو ه��زار و پانصد ایرانی
مزدور بودند و همین گروه ،هسته اصلی اعتصاب کارگران آجنا را در همان سال تشکیل
دادند( .منبع :فکر دمکراس��ی اجتماعی در نهضت مش��روطیت ایران آدمیت ،پاینوشته
صفحه  .)15زینالعابدین مراغهای در کتاب س��یاحتنامه ابراهیم بیک به زندگی رقتبار
این ایرانیان در قفقاز اش��اره کرده اس��ت و از دولت وقت ایران انتقاد کرده اس��ت که نه
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حزب سوس��یال دمکرات قفقاز در سال  1904در بادکوبه تشکیل شد و
در س��ال  1905کمیته سوسیالدمکرات ایران و یا اجتماعیون عامیون
ایران در بادکوبه تشکیل گردید .گروهی از ایرانیان ساکن قفقاز که در
تفلیس و بادکوبه بودند به این حزب پیوستند .این حزب در آجنا حدود
شش هزار عضو داشت .این حزب با سایر احزاب آزادیطلب گرجی و
ارمنی و روس همکاری داش��ت .شماری از رهبران فکری مشروطیت
هم برای مدتی در قفقاز زندگی کردند ،از آن جمله میتوان از فتحعلی
آخوندزاده ،عبدالرحیم طالب��وف و زینالعابدین مراغهای را نام برد.
آنان در قفقاز بودند که با افکار آزادیخواهی آشنا شدند.
ارتب��اط فرهنگی ایرانیان با خارج از کش��ور از س��ه راه اجنام
می گرفت ،اول ترکیه عثمانی ،دوم روس��یه تزاری و س��وم اروپای
غرب��ی .ایرانیانی که به آن کش��ورها مس��افرت و یا در آجنا اقامت
کردند ،از تفاوت های عظیمی که بین نظام حکومتی و آزادی انسانی
در ایران آن روز و غرب وجود داش��ت ،آگاه ش��دند .آنان در اروپا
با حتوالتی که در غرب رخ داده بود آش��نا می ش��دند و در بازگشت
به ای��ران ،به همراه خود ل��زوم حتول در وضعیت کش��ور و افکار
آزادیخواهی را هم به ایران می آوردند .آنان س��عی کردند که مردم
ایران را از حق و حقوقی که باید داش��ته باشند آگاه کنند .سفرهای
ناصرالدین ش��اه به اروپا در او تاثیراتی را گذاشت و او سعی کرد
با حفظ قدرت مطلقه خود دس��ت به اصالحاتی بزند .روزنامه هایی
که در خارج از ایران منتشر می شد ،نقش بزرگی در انتقال اخبار و
روشن شدن افکار ایرانیان داشتند .روشنفکران در آن زمان دریافته
بودند که کش��ور نیاز به حتوالت اساس��ی در متام نظام های اداری
و قضایی دارد ،آنان معتقد بودند که دیگر منی ش��ود کش��ور را به
صورت استبدادی اداره کرد ،روشنفکران سهم اساسی و اصلی را
تنها به وضع اس��فبار آنان رس��یدگی منیکند ،بلکه ماموران دولت��ی ایران برای اجنام
کاره��ای اداری آنان ،به صورتهای مختلف از این کارگران اخاذی میکنند( .س�یاحت
نامه ابراهیم بیک صفحه )55
 -آدمیت .فریدون :فکر دمکراس�ی اجتماعی در نهضت مش�روطیت ایران ،تهران ،پیام،
چاپ سوم  ،1363صفحه های  13و .14
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در برافروخته کردن جرقه های نهضت مشروطیت داشتند و رهبران
فکری مشروطه با نوشتههای خود ،مشعل جنبش مشروطهخواهی را
روشن کردند.
رهبران فکری مشروطه و دیدگاههای آنان
در این بخش ضم��ن معرفی گروهی از رهبران فکری مش��روطه،
سعی می گردد که دیدگاهها ،آرا و عقاید آنان در مورد قانون ،آزادی،
برابری و برادری مورد بررس��ی قرار گیرد و نوع نگاه آنها به انسان
مشخص گردد و س��عی میشود دیدگاههای مشترک آنان ذکر گردد.
از رهب��ران فکری نهضت مش��روطیت میتوان از اف��راد زیر نام برد:
میرزا حسینخان سپهس��االر ،فتحعلی آخوندزاده ،میرزا ملکمخان،
مستش��ارالدوله ،میرزا عبدالرحیم طالب��وف ،زینالعابدین مراغهای،
میرزا آقاخان کرمانی.
از رهبران غیرمذهبی مش��روطه که در دوران انقالب مش��روطیت،
ب��ه طور فعال وعملی در آن نهضت ش��رکت کردند ،میتوان از میرزا
جهانگیرخ��ان صوراس��رافیل ،علی اکب��ر دهخدا ،مل��ک املتکلمین،
س��یدجمالالدین واعظ اصفهانی ،تقیزاده و یحی��ی دولتآبادی نام
برد.
میرزا حسین خان سپهساالر
دوران صدارت میرزا حسینخان سپهساالر در زمان ناصرالدینشاه
از تاریخ ش��عبان  1288قمری/اکتبر 1871میالدی ش��روع میشود و
در تاریخ رجب س��ال  1290قمری/س��پتامبر  1873میالدی به پایان
میرس��د .با اینکه دوران صدارت سپهساالر به پایان میرسد ولی او
تا سال  1297قمری 1880/میالدی ،در دیگر پستهای وزارت و سایر
مشاغل دولتی مشغول به کار بوده است.
فریدون آدمیت مینویسد« :دوران سپهساالر درست همزمان است
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با رش�د آگاهی ملی و ناس�یونالیزم جدید ای�ران».دوران سپهساالر
را میت��وان دوران اصالحات نامید .آدمیت مینویس��د« :روح عصر
سپهس�االر حکومت قانون اس�ت .دورانی که در کش�ور نظم قانونی
برقرار گردد ،حقوق اجتماعی مردم ش�ناخته ش�وند ،حد قدرت دولت
معین باشد ،و اداره مملکت بر اصول استواری نهاده شود».سپهساالر
قصد ایجاد نظام قضایی و یا وزارت عدلیهای را داش��ت که استقالل
خ��ود را دارا باش��د و بر مبانی قوانین عرفی عمل کند .او خواس��تار
محدود کردن قدرت علما در نظام قضایی کشور بود ،نظامی که تا آن
روز ،کال در اختیار علما و روحانیون شیعه قرار داشت .سپهساالر به
زیان دخالت روحانیون در امور کشور آگاه بود و اعتقاد داشت که علما
نباید به اندازه ذرهای در امور مملکتی دخالت کنند .او در نامهای که به
مستشارالدوله مینویسد ،اشاره میکند که:
«اعتقاد من در باره حضرات مالها بر این اس�ت که ایشان را باید
در کم�ال احت�رام و اکرام نگاه داش�ت و جمی�ع اموراتی که تعلق
ب�ه آنها دارد از قبی�ل مناز جماعت و موعظه ،ب�ه قدری که ضرر
ب�ه جه�ت دولت وارد نی�اورد ،و اجرای صیغه عق�د و طالق و حل
مس�ائل ش�رعیه و مایتعلق بها را به ایشان واگذار منود .و به قدر
ذرهای در امور حکومتی آنها را مداخله نداد .و مش�ارالیهم را ابدا
واسطه فیمابین دولت و ملت مقرر نکرد .واال وسیله بیانتظامیها

میشود ،چنانچه شده است».

سپهساالر س��عی کرد آزادیهای اجتماعی را تا حدودی در ایران
برقرار کند .او در این زمینه پیشنهاداتی به ناصرالدینشاه داد ،حاجی
مالعلی کنی روحانی مقتدر وقت با اصل آزادی مخالفت کرد .مالعلی
کنی در مورد «کلمه قبیحه آزادی» چنین نوشت:
«کلمه قبیحه آزادی ...به ظاهر خیلی خوشمناس�ت و خوب ،و در
باطن سراپا نقص است و عیوب .این مساله برخالف جمیع احکام
رسل و اوصیاء و جمیع سالطین عظام و حکام واالمقام است .به
 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه . 162
 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه . 172

 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه  179به نقل از اسناد مستشارالدوله.
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این جهت ...دولت را وداع تام و متام باید منود ،به واس�طه اینکه
اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم و سخت و شدیدی
بوده و میباش�د که ارتکاب مناهی و محرمات ننمایند ...،معلوم
است نفوس بالطبع در طبیعت شیطانی ،مایل به هوی و هوس و
برآوردن مش�تهیات خودند .همین مایه بینظمی و زیادی تاخت و
تاز شده ،و هیچکس منیتواند چاره کند.این است که قاطبه علما

و فضال را به صدا در آورده»...،

سپهساالر خواس��تار تفکیک کامل سیاس��ت و دیانت بود .افکار
آزادیخواهی و برقراری قانون در دوران صدارت و وزارت سپهس��االر
شکل گرفت.
میرزا فتحعلی آخوندزاده
میرزا فتحعل��ی آخون��دزاده در س��ال  1227قمری1812/میالدی
در ش��کی به دنیا آمد .والیت ش��کی از والیات ایران بود که در زمان
فتحعلیشاه از ایران جدا ش��د .میرزا فتحعلی دو ساله بود که همراه
خان��واده ب��ه تبریز کوچ ک��رد .هنگامی که پدر و م��ادرش از یکدیگر
جدا میش��وند ،آخوندزاده همراه با مادرش به مشکینش��هر از توابع
اردبی��ل ،نزد عمویش آخوند حاجی علیاصغ��ر میرود .از این جهت
او به آخوندزاده معروف میش��ود .در سال  1241قمری1825/میالدی
آخوندزاده همراه با مادرش و عموی مادریاش به شهر گنجه میرود.
حتصی�لات او با فراگرفنت ق��رآن و فقه و عربی و زبان فارس��ی آغاز
میشود .آخوندزاده برای ادامه حتصیل نزد آخوند مالحسین میرود.
در گنجه با میرزا ش��فیع ،حکیم و شاعر گنجوی که به احلاد معروف
بود ،آش��نا میشود .این شخص تاثیر بس��یاری بر افکار آخوندزاده
میگذارد .تاثیر میرزا ش��فیع بر افکار آخوندزاده تا حدی بود که او را
که میخواست در سلک روحانیون در آید ،از دین بیزار میکند .او در
 22س��الگی به عنوان مترجم در ادارهای دولتی در قفقاز مش��غول به
کار میش��ود .در آن دوران تفلیس مرکز ادب و اندیشههای انقالبی و
 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه  ،200به نقل از اسناد خانملک ساسانی ،حاج
مالعلی کنی به شاه ،رجب .1290
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آزادیخواهان بود .آخوندزاده را میتوان یکی از خنستین رهبران فکری
نهضت مشروطیت به حس��اب آورد .از آثار آخوندزاده میتوان کتاب
متثیالت را نام برد .این کتاب ش��امل شش منایشنامه است .داستان
یوسفشاه از دیگر آثار آخوندزاده است .او رسالهای نوشت که طی
آن پیشنهاد کرد که خط فارسی تغییر پیدا کند و از حروف التین برای
نوشنت اس��تفاده گردد .او در سال 1863رساله تغییر خط خود را به
فواد پاشا صدراعظم وقت دولت عثمانی تقدیم کرد .اثر مهم و اثر گذار
آخوندزاده کتاب مکتوبات او میباش��د ،این کتاب شامل سه مکتوب
است که شاهزادهای خیالی به نام کمالالدوله در هند به شاهزادهای
دیگر به نام جاللالدوله در ایران مینویسد .در این کتاب ،آخوندزاده
عواملی را که باعث عقبماندگی و بدبختی ایرانیان شده است را مورد
بررس��ی قرار میدهد .او این پرسش را مطرح میکند که چرا اروپا و
آمریکا پیش��رفت کرد و ایران و دیگر جوامع اسالمی عقب ماندند؟ او
دالیل خ��ود را برای این عقبماندگی بیان میکن��د و برای جبران آن
راهحلهایی را ارائه میدهد .قلم آخوندزاده در این کتاب بسیار صریح،
تند و روش��ن است .او بدون هیچگونه مالحظه و پردهپوشی آنچه را
که در فکر داش��ته ،نوشته اس��ت .قلم بیپرده او مورد انتقاد عدهای
ق��رار میگیرد ،آخوندزاده در نامهای که در ماه مارس  1871به میرزا
یوسفخان مستش��ارالدوله مینویسد اشاره میکند که دیگر دوران
نصایح و موعظه گذش��ته است و باید در مورد مسائل و اشکاالتی که
در جامعه و کشور وجود دارد ،نقد نوشت (او نقد را کریتکا میخواند).
او معتقد اس��ت که نقد را باید با روشنی کامل و بدون هیچگونه پرده
 -داس��تان یوسفشاه آخوندزاده ،به واقعه قتل عام اهل نقطه به دست شاهعباس اول
اش��اره میکند .که در آن واقعه متام پیروان آن مکتب به دس��تور ش��اهعباس در ایران
قتلعام شدند.
 -نامه میرزا فتحعلی آخوندزاده به میرزا یوسف خان در کتاب متثیالت ،شش منایشنامه
و یک داستان ،آخوندزاده ،ترجمه محمدجعفر قراچهداغی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم
 ،1356صفحههای  13تا  .15آمده اس��ت یوسف مستش��ارالدوله از دیگر رهبران فکری
مشروطیت است که رساله یک کلمه وی جایگاه خاصی در نوشتههای عصر مشروطیت
دارد .او به عنوان مناینده مردم تبریز وارد مجلس ش��ورای ملی ش��د .آخوندزاده ،میرزا
ملکمخان ومستشارالدوله ِ که مثلث فکری را ایجاد کردند و آنان با یکدیگر در ارتباط بودند.
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پوشی و مالحظهای نوشت ،آنهنگام است که نقد اثر خود را بر جامعه
و اف��راد میگذارد .آخوندزاده با پیروی از ای��ن روش کتاب مکتوبات
خود را نوش��ت ،او در این کتاب ،خدا و پیغمبر و دین اسالم را به زیر
سوال کشیده و نقد کرده است .او یکی از علل عقبماندگی ایرانیان را
عامل دین و رواج خرافاتی که به نام دین رواج داش��ت میداند .او با
روشنی کامل راهحلهایی را برای جبران عقبماندگی ایران ارائه داده
است .از دیگر آثار آخوندزاده میتوان رساله نقدی بر ملحقات تاریخ
روضةالصف��ا را نام برد .دیدگاههای آخوندزاده تاثیر زیادی بر افکار
دیگر رهبران فکری مشروطه از جمله آقاخان کرمانی میگذارد ،میرزا
آقاخان کتاب صد خطابه خود را به سبک مکتوبات آخوندزاده نوشته
اس��ت .آخوندزاده در اواخر صفر  1295قمری/سال1257خورشیدی/
28فوریه 1879میالدی ،یعنی در حدود بیس��ت وهفت س��ال پیش از
برقراری مش��روطیت ،در سن شصت و هفت س��الگی وفات مییابد.
با اینکه آخوندزاده حدود س��ه دهه پیش از برقراری مشروطیت وفات
مییابد ولی سایه افکار و دیدگاههای او را به خوبی میتوان در دیگر

نوشتههای دوران مشروطیت احساس کرد.
دیدگاههای آخوندزاده
 -1آخوندزاده ناسیونالیس��ت بود و نگاهی به ایران پیش از اسالم
داشت .او از این که شوکت و عظمت ایران باستان از بین رفته است،
افسوس میخورد و برقراری نوع نظام حکومتی ،فرهنگی و اجتماعی
 -کت��اب مکتوبات آخوندزاده هیچگاه در ایران اجازه انتش��ار پیدا نکرد .بهرام چوبینه
اش��اره میکند که« :مکتوبات خنستین بار توسط محقق معاصر ،باقر مومنی به صورت
پنهانی در ایران منتشر شد ،اما گرفتار سانسور رژیم گذشته گردید»( .مکتوبات ،انتشار
بهرام چوبینه ،پای نوش��ته صفحه  .) 171این کتاب به همت و کوش��ش بهرام چوبینه با
مقدمهای مفصل و با ارزش در آملان انتشار پیدا کرده است.
 -برای اطالع بیشتر در مورد شرح حال و آثار آخوندزاده میتوان به منابع زیر مراجعه کرد:
 مقدمه بهرام چوبینه در ابتدای کتاب مکتوبات. شرح حال آخوندزاده به قلم خودش ،آمده در کتاب مکتوبات صفحههای  449تا.457 مقدمه کتاب متثیالت ،شش منایشنامه از آخوندزاده ،به کوشش علیرضا حیدری. -از صبا تانیما ،یحی آریانپور ،جلد اول ،صفحات  342تا .358
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آن دوران را آرزو میکند .او معتقد است که ایرانیان میباید غرور ملی
خ��ود را دوباره باز یابند و پیروزیهای نی��اکان خود را دوباره زنده
گردانند .آخوندزاده عاشق فردوس��ی بود و او را شاعر ملی ایرانیان
میدانس��ت .او مکتوبات خود را با اشعار فردوسی آغاز کرد و اشعار

فردوسی را در ادبیات ایران ،شعر واقعی و درست میداند.
 -2آخوندزاده به شدت ضد عرب است و معتقد بود که اعراب باعث
بدبختی ایران ش��دند« ،عربهای برهنه و گرس�نه یک هزار و دویست و

هش�تاد س�ال اس�ت که تو را بدبخت کردهاند»« ...از هجرت تا این زمان
به ایرانیان مصیبتهایی رس�یده اس�ت که در هیچ یک از صفحات دنیا،
خلق بدانگونه مصایب گرفتار نگردیده است .آیا لشکرکشیها و خونریزی

عربها را بگویم»...

 -3او با دین اس�لام برای ایرانی��ان مخالفت میکند و آن را علتی
برای عقبماندگی ایران میداند ،او مینویسد« :به تکلیف سعد وقاص

دین اسلام را قبول کردیم .نظر به وعدههای او بایستی در هر دو عالم به
ش�ادی و ش�اهی بوده باش�یم .از عالم آخرت هنوز که خبر نداریم ،حرفی
اس�ت که سعد وقاص و س�ایرین میگویند .بیاییم به عالم دنیا ...نتیجه
بشارتی که سعد وقاص خبر داده بود این شد .تنها اهل ایران نیست ،خود

عربها به چه روزی رسیدند»...

 -4آخوندزاده یک ماتریالیس��ت بود و بسیاری از محققان با توجه
به نوشتههای او ،اشاراتی به بیدینی او میکنند .او یک عقلگراست و

به ماورای طبیعت معتقد نیست و تنها به جتربیات علمی اعتقاد دارد.
به عقیده او ،راه حقیقت از ش��اهراه علم گذر میکند .او برای ایرانیان
کسب دانش و علم را آرزو میکرد و معتقد بود که با کسب علم و دانش
است که اصالت انسان تضمین میشود.
 -آخوندزاده .فتحعلی :مکتوبات ،به کوش��ش بهرام چوبینه ،فرانکفورت آملان،2006 ،
صفحههای  291تا .294
 -مکتوبات ،صفحه  294و صفحه .302
 -مکتوبات ،صفحه .302
 -مکتوبات ،صفحه  350تا .362
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 -5او از دی��ن و افکار خرافی دینی که در آن زمان وجود داش��ت انتقاد
میکرد .او بخش اعظم کتاب مکتوبات خود را به این موضوع اختصاص
داده است ،او معتقد بود که روحانیون برای حفظ منافع خود نه تنها از
خرافات جلوگیری منیکنند ،بلکه باعث رواج بیشتر آن هم میشوند.
«علما نیز به عوض این که عوام را از این اعتقادات پوچ منع کرده،
باز دارند و به ایشان بگویند همان پولها را که به این قسم چیزها
خرج میمنایند مریضخانهها بس�ازند و م�دارس عالیه به جهت
عل�م طب و حکمت و ش�یمی و س�ایر علوم با منفع�ت بنا منوده،
ملت را از ظلمت جهالت خالص کرده ،به روشنایی علم و بصیرت
داخل س�ازند ،مردم را به این گونه اعمال بیفایده و عوامفریب و

ناپسندیده زیادهتر ترغیب میکنند».

اوج انتقاد از خرافات و علما را میتوان در هنگامی یافت که او از زبان
آخوند مالصادق ،وضعیت دشوار طبقات مختلف جهنم را ،آنطور که
محمدباقر مجلسی وصف کرده اس��ت را ،بیان میکند .او از نظراتی
که محمدباقر مجلسی در مورد حضرت امام زمان نوشته است انتقاد
میکند و آنها را درس��ت منیداند .آخوندزاده در انتها نتیجه میگیرد
که:
«م�ادام که ت�و و هم مذهبان ت�و ،از علم طبیعت و جن�وم خبردار
نیس�تید و م�ادام ک�ه به دانستن خوارق ع�ادات و معج�زات از
ممتنعات در دس�ت تو و هم مذهبان تو یک قاعده علمیه نیس�ت،
تو و ایش�ان همیش�ه به خوارق عادات و معجزات و جادو و سحر
و مالئکه و جن و ش�یاطین و دیو پری و سایر این قبیل موهومات

باور خواهید کرد و همیشه در جهالت خواهید ماند».

 -6آخوندزاده طرفدار برق��راری قانون در ایران بود ،قوانینی که
ب��رای همه ایرانیان به یک صورت اجرا گ��ردد .قوانینی که بر مبنای
قوانین غیر شرعی وضع شده باشد .او خواستار عدم دخالت پادشاه
و مالیان در سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه بود.
 -مکتوبات ،صفحه 306
 -خوارق :آنچه که عادت و نظام عمومی و طبیعی را بر هم بزند
 -مکتوبات ،صفحه .349
 -مکتوبات ،صفحه .309
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 -7آخوندزاده خواستار تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور

بود .او از کتک زدن کودکان در مکتبخانهها انتقاد میکرد.
 -8آخوندزاده به آزادی انس��ان عقیده داش��ت ،آزادی اندیش��ه و
رهایی از قید وبندهای مذهبی ،که او آن را لیبرته (آزادی) مورال ()Moral
میخواند و آزادی اجتماعی و سیاس��ی که آن را لیبرته فیزیق (آزادی
فیزیکی) مینامید .آخوندزاده مینویسد" :هر فردی از افراد نوع بشر که از

کتم عدم بر عالم وجود قدم گذاشته است ،باید به حکم عقل سلیم از نعمت
حریت کامله بهرهمند شود .حریت کامله از دو قسم حریت است :یکی حریت
روحانیه اس�ت ،دیگری حریت جسمانیه .حریت روحانیه ما را اولیای دین
اسالم از دست ما گرفته ،ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل
و تابع امر ونهی خودشان کردهاند و ما را در این ماده هرگز اختیار مداخله
نیست .پس ما در ماده حریت روحانیه ،بنده فرمانبردار اولیاء دین بوده،
از نعمت آزادی محرومیم .و حریت جس�مانیه ما را فرمانروایان دیسپوتی
از دس�ت م�ا گرفته ،در این حی�ات دنیویه باملره ما را محکوم فرمایش�ات
خودش�ان کرده ...ما را بارکش انواع و اقس�ام حتمیالت و تکلیفات ش�اقه
منودهان�د .در این ماده هم عبد ذلیل و بن�دگان بیاختیار ظاملان بوده ،از
نعمت آزادی بیبهرهایم .این دو ماده مذکوره اصول حریت کامله ش�مرده
میشوند ...طوایف مشرق زمین به واسطه ظهور دین عربها و به واسطه
تس�لط ایشان در اس�یا ،حریت کامله را به یکبارگی گم کردهاند و از لذت
مس�اوات و از نعم�ت حقوق بش�ریت کلیتا محرومند و بر فه�م این حرمان

عاجزند».

 -9آخوندزاده ب��ه برابری متام ایرانیان اعتقاد داش��ت ،او از این
که گروهی به واس��طه موقعیت اجتماعی ،مذهبی و یا وابستگیهای
خانوادگی و ش��اهزاده ب��ودن ارزشها و برتریهای بیش��تری را در
جامعه داشته باشند ،انتقاد میکرد .او به این نوع امتیازات اعتقادی
 -مکتوبات ،صفحه .311
 -مکتوبات ،پای نوشته صفحه .319
 -مکتوبات ،صفحههای  317و.318
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نداش��ت ،او برتریهای انس��انی را در افرادی میدید که خدماتی به
جامعه و یا کش��ور خود اجنام داده باش��ند .او زرتشتیان را برادران
خود خطاب میکرد و از جنایاتی که در حق ایش��ان اجنام گرفته بود

عذرخواهی میکرد.
 -10آخوندزاده به مساوات مالی ،حکومت قانون عقلی عرفی اعتقاد
داشت.
 -11آخوندزاده به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داش��ت .او برای
خنس��تین بار از حقوق اجتماعی زن س��خن میگوید .او در زمانی که
زن��ان دارای هیچگونه حقوق اجتماعی نبودند ،از قول یکی از رهبران
امساعیلیه که در قرنهای گذشته زندگی میکرده است ،میگوید:
«ای جماع�ت ،طایفه اناث را در حبس و حجاب نگاه داشتن قطع
نظر از آنکه ظلم عظیم است ،در حق این نصف بشریت ،از برای
طایفه ذکور نیز خسارت الحتصی [بیشمار] دارد .از امروز طایفه
ان�اث را در حب�س و حجاب ن�گاه مداری�د و ایش�ان را بیتربیت
مگذارید و در حق ایش�ان ظلم و س�تم را روا مبینید و زیاده بر یک
زن مگیرید .هرکس بعد از این دختر کوچک خود را مثل پس�ر خود
به خواندن و نوشنت مشغول نسازد ...مستحق بازخواست ...من

خواهد شد».

 -12آخوندزاده طرفدار آزادی اندیش��ه و بیان بود ،او در دو نامه
تاریخی که یکی را به محمدجعفر قراچهداغی مترجم منایش��نامههای
خود به فارس��ی و دیگری را به میرزا یوس��فخان مستش��ارالدوله
مینویس��د ،از آزادی اندیش��ه و بیان دفاع میکند .او این نامهها را
در پاس��خ به انتقاداتی که به او در مورد زبان صریح و انتقادی کتاب
مکتوبات گرفتهاند ،به آنان مینویسد .او در این نامهها اشاره میکند
که دیگر زمان نصیحت و موعظه به س��بک گلستان و بوستان سعدی
گذشته اس��ت ،آن نظام نصیحتگویی دیگر کار منیکند ،بر اشکاالت
و کجیها باید نقد نوش��ت ،صریح نوشت ،روشن نوشت ،بدون هیچ
پردهپوش��ی و مالحظهای نوشت ،آنگاه اس��ت که قلم اثر میکند .او
 -مکتوبات ،بخش ملحقات ،مکتوب دوم ،صفحههای  436و .437
 -مکتوبات ،صفحه .379

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

307

مینویس��د که تا به امروز نقد نویسی بر اس�لام وجود نداشته و این
مس��اله است که باعث وحشت شده است .او در مورد تاثیرگذاری نقد
مینویسد:
« ...ب�رادر مک�رم من در خص�وص مکتوبات کمالالدوله اش�اره
منودهاید ...،کج خلقی وقوع ندارد ،اما عیبگیری و سرزنش وقوع
دارد ...ش�ما باید از ش�روط کریتکا [نقد] خبردار بوده باش�ید تا
اینکه به این مس�ئله واقف بش�وید .کریتکا [نقد] بیعیب گیری و
بیس�رزنش و بیاستهزا و بیمتسخر نوشته منیشود .مکتوبات
کمالالدوله کریتکا [نقد] است ،مواعظ و نصایح نیست .حقی که
نه به رسم نقد ،بلکه به رسم موعظه و نصیحت ...نوشته شود در
طبایع بشریه ...هرگز تاثیر خنواهد گذاشت .بلکه طبیعت بشریه
همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد .اما طبایع
به خواندن کریتکا [نقد] حریص است ....به ثبوت رسیده است که
قبای�ح و ذمای�م را ...هیچ چیز قلع منیکند ،مگ�ر کریتکا [نقد] و
اس�تهزا و متس�خر .اگر نصایح و مواعظ موثر میش�د گلستان و
بوس�تان شیخ سعدی رحمةاهلل ،من اوله الی آخره [از اول تا آخر]
وعظ و نصیحت اس�ت ،پس چرا اهل ایران در مدت ششصد سال
هرگز ملتفت مواعظ و نصایح او منیباشند ...فن کریتکا [نقد] در
منش�آت [نوشتهها] اسالمیه تا امروز متداول نیست .از این جهت
شما از این قبیل چیزها وحشت میکنید .نهایت برای تربیت ملت و
اصالح و تهذیب اخالق هم کیشان و برای نظم دولت و انفاذ اوامر
و نواهی آن نافعتر از نقد وسیلهای نیست .کمالالدوله نقد نویس

است نه واعظ و ناصح».

باید به این نکته توجه کرد که آخوندزاده آن زمان در روسیه زندگی
میک��رد و این امکان برای او وجود داش��ت که ب��دون ترس از تکفیر
علمای اس�لام ،کتاب مکتوبات خود را بنویسد و بتواند عقاید خود را
 -آنچه که آورده شد ،بخشهایی از نامهای است که در تاریخ  25ماه مارچ  ،1871سی
و پنج س��ال پیش از برقراری مشروطیت ،آخوندزاده به میرزا جعفر قراچهداغی ،مترجم
منایش��نامههای خود از زبان ترکی به فارسی مینویس��د .مقصود آخوندزاده از کریتکا
نقد اس��ت ،در قسمتی از این نوشته به جای کریتکا نقد آورده شده است .برای مشاهده
منت کامل این دو نامه با ارزش تاریخی میتوان به کتاب متثیالت ،ش�ش منایش�نامه و
یک داستان ،آخوندزاده ،ترجمه محمد جعفر قراچه داغی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم
 ،1356صفحه های  7تا  15مراجعه کرد.
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بیان مناید.
 -13او از وضعیت بهداش��تی ایرانیان در آن دوران انتقاد میکند
و از وجود حمامهای خزینه که منبع انتقال بیماریها اس��ت و به قول
او چرک مانند نفت در روی آب آن منایان اس��ت ،شکایت میکند .او
خواهان ایجاد دانشکده پزشکی برای تربیت پزشک است .او خواهان

ایجاد بیمارستانها برای مداوای بیماران است.
میرزا ملکم خان
میرزا ملکمخان را میتوان یکی از اولین رهبران فکری مش��روطه
دانست ،او در س��ال  1249قمری1831/میالدی در خانوادهای ارمنی،
در اصفهان به دنیا آمد و در س��ال  1326قمری1908/میالدی دو سال
پس از برقراری مش��روطیت ف��وت کرد .او با این ک��ه در خانوادهای
ارمن��ی به دنیا آمده بود ،ولی به دین اس�لام گروید .میرزا ملکمخان
حتصیالت اولیه خ��ود را در ایران اجنام داد وحتصیالت بعدی خود را
در اروپا ادامه داد .پس از بازگش��ت به ایران به تدریس و مترجمی در
دارالفنون مش��غول شد .او مستهای متعدد دولتی در خارج از کشور
به عهده داشت .او مترجم سفارت ایران در استامبول بود و چندی هم
مست سرکنس��ولی ایران را در مصر به عهده داش��ت .در سال 1295
قمری 1878/میالدی وزیر مختار ایران در لندن ش��د .میرزا ملکمخان
روزنامه قانون را منتش��ر کرد .او در سال  1317قمری1900 /میالدی
س��فیر ایران در رم شد و تا س��ال  1908میالدی که فوت کرد ،در این
مست باقی ماند .ملکمخان در س��الهای  1275قمری رس��اله «دفتر
تنظیمات» را مینویسد و به ناصرالدین شاه عرضه میکند« .رساله
کنسطیطوسین» یکی دیگر از رساالت میرزا ملکم خان است که او آن
را بین س��الهای  1291تا 1295قمری1875/تا  1878میالدی نوشته
است .نکتهای که در نوشتههای میرزا ملکمخان جالب به نظر میرسد
آن اس��ت که ش��اید به دلیل این که او در اکثر دوران زندگی سیاسی
 -مکتوبات ،صفحههای  328تا .349
 -مکتوبات ،صفحههای  306و .311

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

309

خ��ود ،دارای مستهای دولتی بود ،برای حف��ظ موقعیت و مقامهای
دولتی خود ،در نوش��تههایش از علما ،فقها ،دین اسالم ،شاه و دولت
دفاع میکند ،ولی همزمان با این دفاع ،نظرات و دیدگاههای اصالحی
خود را هم بیان میکند .ملکم نظرات خود را تا حدودی در پرده نوشته
است و نوشتههای او را میتوان محافظه کارانه خواند.
دیدگاههای میرزا ملکم خان
میرزا ملکم خان رس��اله یا دفتر تنظیمات را در س��ال  1275قمری
یعنی حدود چهل و نه س��ال پیش از انقالب مش��روطیت نوشت و به
ناصرالدینشاه عرضه داشت .او در این رساله ،لزوم اجنام اصالحات
در ایران را به ناصرالدینش��اه گوش��زد کرده است .او در این رساله
اشاره میکند که سرعت اجنام حتوالت در دنیای آن روز بسیار سریع
میباش��د و اروپا با س��رعت زیادی در حال پیشرفت و تغییر و حتول
اس��ت و برای هماهنگی با حتوالت در دنیا ،نیاز به وضع قوانین جدید
برای اداره مملکت میباش��د .او معتقد بود که ایرانیان در عقل و فهم
چی��زی از اروپاییان کم ندارند و عاملی که باعث پیش��رفت اروپاییان
شده است تنها صنایع آنان نیس��ت ،بلکه متدن آنان است .او در این
رساله به ناصرالدینشاه مینویسد:
«عق�ل فرنگ�ى بههيچوجه بيش�تر از عق�ل ما نيس�ت ،حرفى كه
هس�ت در علوم ايش�ان اس�ت و قصورى ك�ه دارمي اين اس�ت كه
هنوز نفهميدهامي كه فرنگىها چقدر از ما پيش افتادهاند .ما خيال
مىكنيم كه درجه ترقى آنها همان قدر است كه در صنايع ايشان
مىبيني�م و حال آنكه اصل ترقى ايش�ان در آئني متدن بروز كرده
است و براى اشخاصى كه از ايران بيرون نرفتهاند ،محال و ممتنع
است كه درجه اين نوع ترقى فرنگ را بتوانند تصور منايند».

ملکمخ��ان در ادامه اش��اره میکند ک��ه ام��روزه در اروپا دو نوع
کارخان��ه وجود دارد ،ن��وع اول کارخانههایی هس��تند که در بخش
صنایع کار میکنند و محصوالت صنعتی تولید میکنند و نوع دوم از
 -بخشهایی از رس��اله تنظیمات میرزا ملکم خان در پیوست شماره  8در انتهای کتاب
آمده است.
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کارخانهها ،آنهایی هس��تند که کار انسان سازی بر عهده آنان است
و وظیفه آنها تعلیم و تربیت و آموزش انس��انها اس��ت .اشاره او به
دانش��گاهها و موسسات آموزشی اروپا است .او مینویسد اروپاییان
در بخش انسانس��ازی پیشرفت بسیار کردهاند و الزم است که ایران
هم در ایجاد نظامهای جدید آموزشی و اداری اقدام کند .ملکم به نیاز
ایجاد وزارتخانههای مختلف برای اداره کش��ور اشاره کرده است و
آنها را کارخانه نامیده اس��ت او از کارخانه مالیات ،کارخانه لشگر،
کارخانه عدالت ،کارخانه علم ،کارخانه امنیت و کارخانه انتظام نام
برده است.
«مىتوان استنباط كرد كه فرنگیها بايد چقدر در اين كارخاجنات
انس�انى ترقى كرده باشند .حال چيزى كه در ايران الزم دارمي اين

كارخاجنات انسانى است».

او معتقد بود که در آن ایام ایران از دو سوی در معرض خطر است.
خنست به وسیله انگلستان اس��ت که از مست هند صورت میگیرد و
طریق دوم از س��وی روس��یه تزاری است که از مست شمال ،ایران را
تهدید میکند.
دیدگاههای میرزا ملکمخان در م��ورد آزادی ،برابری و برادری را
میتوان در رساله کنسطیطوس��یون او مشاهده کرد .میرزاملکمخان
از بس��یاری از قوانین فقه اسالمی که برای ایجاد فشار بر اقلیتهای
مذهب��ی وضع کرده بودند ،انتقاد میکند .او معتقد بود که انس��انها
دارای ارزش برابر هس��تند و از حلاظ حقوق انسانی با یکدگر تفاوتی
منیکنند .او در رساله کنسطیطوسیون مینویسد:
«این حکایت "جنس" و "پرهیز" را یک مش�ت ش�یعیان ایران از کجا
آورده اید؟
این که خونبهای غیرمس�لم قیمت یک خر مصری است ،رای کدام
بیانصاف است؟
این که جدیداالسلام وارث ش�رعی و مقدم بر س�ایر وراث است،
یادگار کدام عادل و فاضل است؟
جدیداالسالم را از سیاست قتل اقربای خویش معاف داشنت موافق

 -اقتباس از رساله تنظیمات میرزا ملکم خان.

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

311

کدام مذهب و آیین مملکتداری است؟
غیرمس� ِلم همسفر نش�دن و طبخ آنان را جنس دانسنت ،در روز
با
ُ
بارندگی مالقات با آنها را جایز ندانسنت و در حمام یک جا نرفنت

و غیره چقدر مایه انزجار انسانی است».

عبدالرحیم طالبوف
عبدالرحیم بن شیخ ابوطالب جنار تبریزی که در ادبیات مشروطه به
نام عبدالرحیم طالبوف مشهور است ،در سال  1250قمری 1213/شمسی
در تبریز به دنیا آمد و در س��ال  1329قمری1289/شمسی در مترخان
شورا – حاکم نشین داغستان درگذشت .طالبوف یکی از روشنفکران
عصر مشروطیت است و با مشروطه خواهان و آزادی خواهان ارتباط
داشته و از سوی آنان مورد مشورت قرار میگرفته است .او از شانزده
س��الگی در قفقاز میزیس��ته و گذشته از زبان فارس��ی که آثار خود
را نوش��ته است ،با زبانهای روس��ی و فرانسوی و عربی آشنا بوده
و ترک��ی آذربایجانی زبان مادریش بوده اس��ت .گرچ��ه در دوره اول
مش��روطیت از طرف تبریزیها به منایندگی مجلس شورا انتخاب شد
ولی ب��ه تهران نیامد .او به غیر از ترجمههایی که اجنام داده اس��ت،
شش تالیف دارد که عبارتاند از:
 – 1س�فینه طالب�ی ی�ا کت�اب احمد در دو جلد که در س��ال 1307
قمری1890/میالدی نوشته شده است.
 –2خنبه سپهری.
 – 3مسالک احملسنین که در سال  1321قمری1903/میالدی نوشته
شده است.
 – 4مسائل احلیات یا جلد سوم کتاب احمد که در سال  1324قمری
1906/میالدی چاپ شده است.
 – 5ایضاحات در خصوص آزادی.

 – 6سیاست طالبی.
 -رس�اله کنسطیطوس�یون از میرزا ملکمخان .بخشهایی از رس��اله کنسطیطوسیون
میرزا ملکمخان در پیوست شماره  8در پایان کتاب آمده است.
 -طالبوف .عبدالرحیم :مس�الک احملس�نین ،با مقدمه و حواشی باقر مومنی ،تهران،
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دیدگاههای عبدالرحیم طالبوف
طالبوف یک عقلگرا بود ،او اعتقاد داش��ت که با عقلگرایی و اتکا
به پیشرفت در علم و ایجاد صنایع مختلف و تغییر در نظام آموزش و
پرورش و ایجاد مدارس به سبک نوین و وضع قوانین جدید ،میتوان
ایران را به طرف پیش��رفت س��وق داد و نظام زندگ��ی مردم عادی را
بهبود بخش��ید .طالبوف تاکید بسیاری در ایجاد صنایع داشت ،او در
کتاب احمد آنچه را که اروپاییان در آن زمان در صنایع داشتند ،برای
ای��ران آرزو میکرد .او در خیال ،از افتتاح رمسی راه آهن برقی تبریز
به مراغه صحبت میکند ،از افتتاح خط تلفن مستقیم بین تهران تبریز
مینویسد ،از ایجاد کارخانه صابون پزی با تکنیک جدید میگوید .او
از ایجاد کارخانه گاز ،چدن ریزی ،کاغذ سازی ،آسیاب بخار و تراموا
صحبت میکند .طالبوف خواهان ایجاد یک ارتش ملی است ،که متام
جوانان ایرانی بدون در نظر گرفنت موقعیت اجتماعی و یا مقام شغلی
پدرانشان در آن خدمت کنند .او میخواهد خدمت سربازی بصورت
اجباری برای متام جوانان ایرانی وجود داشته باشد.طالبوف خواهان
تغییرات اساس��ی در نظام تعلیم و تربیت و آموزشی ایران بود ،او از
مش��کل بودن آموخنت الفبای فارسی ش��کایت میکرد ،او از مطالبی
که به دانشآموزان تعلیم داده میش��د و اکثر آنها مطالب مذهبی بود
و به قول او از عالم ناس��وت ،ملکوت ،جبروت و الهوت اس��ت ،انتقاد
میکرد و خواهان تغییرات اساس��ی در مطالب درس��ی دانش آموزان
ب��ود .او پیش��نهاد میکند به دانشآموزان دروس��ی در علم زراعت و
اصالح زمین ،تولید مثل حیوانات ،عملیات آبیاری زمینها ،کار کردن
انتشارات شبگیر 2536 ،شاهنشاهی ( 1356شمسی) ،مقدمه صفحههای  3و .4
  -طالبوف .عبدالرحیم :کتاب احمد ،با مقدمه و حواشی باقر مومنی ،تهران ،انتشارات
شبگیر 2536 ،شاهنشاهی ( 1356شمسی) ،صفحه .73
 -کتاب احمد ،صفحه .83
 -کتاب احمد ،صفحه .104
 -کتاب احمد ،صفحه .53
 -کتاب احمد ،صفحه .63
 -کتاب احمد ،صفحه .22
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معادن ،کاشنت بیشهزارها و ...تعلیم داده شود .او معتقد بود که باید
چاپخانههای بسیاری احداث گردد ،تا توسط آنها کتابهای بسیاری
در زمینه تاریخ و علوم انتشار یابد .طالبوف تاکید بسیاری به توجه

به مساله بهداشت داشت.
طالبوف چنین نتیجه گیری می کند:
«اگر س�وخنت فانوسهای کوچهها و روفنت اس�واق و س�نگفرش
معاب�ر و پاکی آب حمامها را نپس�ندیم خودم�ان در تاریکی و ِگل
و عفونت میمانیم .اگر مکتب نداش�ته باش�یم اطفال ما بیس�واد
میمانند .اگر ش�رکتها تشکیل ندهیم ،صنایع را ترقی و ترویج
ننماییم ،منسوجات وطن خودمان را نپوشیم باید از کبریت گرفته
ت�ا کاغذ محتاج فرنگیها بش�ویم و ه�ر روز اس�باب نوظهور به
کارخانه[های] آنها س�فارش بدهیم و مال اجنبی را که هیچ کدام

در خور مقتضییات زندگی ما نیست ،ترویج مناییم».

طالبوف معتقد بود باید قانون در کشور برقرار شود و طبق آن عمل
ش��ود و او اعتقاد داشت که قوانین فقه اسالمی قادر به پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی نیس��ت و باید قوانین جدید بسیاری وضع کرد .او
در این مورد مینویسد:
«ح�اال ببینی�م ما که قان�ون نداریم و اگر بخواهیم قانون داش�ته
باشیم باید اقال سیهزار مس�اله به کتب فقه خودمان بیافزاییم،
آنها را به ترتیب بیاوریم ،مدون بکنیم ،به حکومت و قضاوتهای
[قضات درس��ت به نظر میآید] مملکت تقس�یم مناییم که از آن کتب
عمل منایند ،چند س�ال مدت میخواهد ،که از یک طرف مکاتب ما
قضات و حکام ممتحن [امتحان داده ،ورزیده] تربیت بدهند و از یک

طرف ماموران عاقل دولت به تالیف قوانین مشغول شوند».

طالبوف ،آنگاه از قول لرد سالیسبوری خنستوزیر وقت انگلستان،
در مورد لزوم برقراری و قدرت اجرایی قانون در کشور مینویسد:
 -کتاب احمد ،پای نوشته صفحه  51از خود طالبوف.
 -کتاب احمد ،صفحه .29
 -کتاب احمد ،صفحه .37
 -کتاب احمد ،صفحه .98
 -کتاب احمد جلد دوم ،صفحه .136
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«مملک�ت بی قانون اگر چه مدت�ی از رقابت دول متنافعه میتواند
وج�ود خ�ود را حفظ مناید ،ول�ی بالطبع و باخلاصی�ه یا به حکم
تقدیر ،هر طور بخواهید بفهمید ،باید چون درخت پوسیده باالخره
متالشی گردد و از هم بپاشد .در مشرق زمین اشد مصائب این است

که حکمداران مملکت به فواید و قدرت قانون معتقد نیستند.

طالبوف به آزادی انسان اعتقاد داشت و معقتد بود که در چارچوب
قوانین ،باید آزادیهای فردی وجود داشته باشد .او آزادی را به انواع
مختلف تقس��یمبندی کرده بود و به آزادی هویت ،آزادی عقاید ،آزادی
قول (آزادی بیان) اش��اره و هر یک از آنها را تعریف میکند .طالبوف
اعتقاد داش��ت که باید آزادی انتخاب (انتخاب��ات) ،آزادی مطبوعات،
آزادی اجتماعات ،وجود داش��ته باشد .ش��اید به توان گفت طالبوف
خواس��تار اجرای اعالمیه حقوق بشر در ایران بوده است و نگاهی به

قانون اساسی فرانسه و ژاپن داشته است.
زینالعابدین مراغهای
زینالعابدی��ن مراغهای از طبقه بازرگانان بود ،او در س��ال 1255
قمری1839/می�لادی به دنیا آمد و کارش را در ش��انزده س��الگی در
جتارت آغاز کرد .او س��پس به قفقاز رفت و در گرجستان مشغول کار
ش��د ،س��پس به کریمه رفت ودر یالتا جتارتش رونق گرفت و در میان
اهالی آن دیار سرش��ناس شد .پس از ده پانزده سالی ،جتارختانهاش
را در یالت��ا برچید و به اس�لامبول آمد و در حدود س��ال 1308قمری
 1891/میالدی در آن ش��هر اقامت گزی��د .زینالعابدین مراغهای در
س��ال  1328قمری 1910/میالدی درگذش��ت .زینالعابدین مراغهای
بازرگانی روشنفکر بود و اثر مهم او «سیاحتنامه ابراهیم بیک» است.
جلد اول این کتاب در س��ال  1313قمری همزمان با آخرین سالهای
پادش��اهی ناصرالدینشاه انتشار یافت و جلد دوم این کتاب در سال
 -کتاب احمد جلد دوم ،صفحه . 137
 -کتاب احمد جلد س�وم (مس��ائل احلیات) ،صفحههای  186تا  189و صفحههای 190
تا .200
 -ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران آدمیت ،صفحه .85
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 1323قمری و جلد س��وم آن در سال  1327قمری انتشار یافت .کتاب
سیاحتنامه ابراهیم بیک گزارش سفر ایران دوستی است که در بیرون
از ایران تولد یافته اس��ت و عش��ق به وطنش او را وادار میکند که به
ایران مس��افرت کند .این مسافر که نام او ابراهیمبیک است ،در سفر
به ایران بدبختیها و س��یهروزیهای ایرانی��ان را میبیند و با حلنی
انتقادی آنها را بی��ان میکند و دنبال علل آن بدبختیها میگردد .او
با مش��کالتی که در ایران به آنها برخورد میکند ،دچار سرخوردگی
و ناامیدی میش��ود .جلد اول این کتاب مخفیانه به ایران آورده ش��د
و نقش مهم��ی را در بیداری افکار ایرانیان ب��ازی کرد .زینالعابدین
مراغهای در کتاب خود در چند مورد به کتاب احمد ،نوش��ته طالبوف
اش��اره کرده است و این اش��اره منایانگر آن است که او این کتاب را
در اختیار داش��ته و خوانده اس��ت .شاید بتوان گفت این دو کتاب در
بس��یاری از موارد شباهتهای بسیاری با هم دارند .بیشتر محققانی
که در مورد تاریخ مش��روطیت حتقیق کردهان��د و یا وقایع تاریخی آن
دوران را مورد بررس��ی قرار دادهاند ،به نقش موثر کتاب سیاحتنامه
ابراهیم بیک ،در بیداری افکار ایرانیان اش��اره کردهاند .ناظماالسالم
کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان ،احمد کس��روی در تاریخ مشروطه
ایران ،عبداهلل مستوفی در کتاب زندگانی من ،یحیی آرینپور در کتاب
از صبا تا نیما ،فریدون آدمیت در ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران
و کریم کشاورز در کتاب هزار سال نثر پارسی به نقش بیدار کننده و
آگاهی دهنده این کتاب اشاره کردهاند.برای منونه ،کسروی در مورد
تاثیر این کتاب در جامعه آن روز ایران مینویسد:
«اما س�یاحتنامه ابراهیمبیک ،ارج آن را کس�انی میدانند که آن
روزه�ا خوانده اند و نکان�ی را که در خواننده پدی�د میآورد بیاد
میدارند .این کتاب داس�تان جوانی را از ب�ازرگان زادگان ایرانی
در مص�ر میس�راید ،که به آرزوی دیدن میه�ن خود ،همراه هللاش
یوس�فعمو ،به ایران آم�ده ودر پایتخت [و] دیگر ش�هرها هرچه

  -مراغهای .زینالعابدین :س�یاحتنامه ابراهیم بیک ،به کوش��ش محمد علی سپانلو،
تهران نشر اسفار ،1364 ،صفحههای  14و 161
  -سیاحتنامه ابراهیمبیک ،بخش مقدمه از محمدعلی سپانلو  ،صفحههای یک تا شش.
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دیده ،از ناآگاهی مردم ...،فریبکاریهای مالیان ،س�تمگریهای
حکمران�ان ،بیپروای�ی دول�ت و مانند اینه�ا ،با زبان س�اده و
ش�یرینی و با آهنگ دلس�وزی ،به رش�ته نوشنت کش�یده .انبوه
ایرانیان که در آن روز ،خو به این آلودگیها و بدیها گرفته بودند
و ج�ز از زندگانی بد خود به زندگانی دیگ�ری گمان منیبردند ،از
خواندن این کتاب ،تو گفتی از خواب بیدار میشدند و تکان سخت
میخوردند .بسیار کسان را توان پیدا کرد که از خواندن این کتاب
بیدار ش�ده و برای کوش�یدن به نیکی کش�ور آم�اده گردیده و به

کوشندگان دیگر پیوستهاند».

دیدگاههای زینالعابدین مراغهای
 -1بسیاری از ایرانیان در آن زمان ،به علت وضعیت بد اقتصادی
از ایران خارج ش��ده بودند و در قفقاز و آذربایجان روس��یه و عثمانی
به کارهای پست اشتغال داش��تند .مراغهای از موقعیت این ایرانیان
متاس��ف بود و از دولت ای��ران انتقاد میکرد که چرا به وضعیت آنان
رس��یدگی و س��عی منیکند که از تعدیاتی که بر آنان اجنام میشود،

جلوگیری کند.
 -2مراغهای از رواج شدید کشیدن تریاک در بین ایرانیان و اعتیاد
آن��ان انتقاد میک��رد .او اعتیاد را عاملی در از بین رفنت ش��خصیت

انسانی ایرانیان میدانست.
 -3او از وضعیت آموزش��ی کودکان که در دس��ت آخوندها بود،
انتقاد میکرد و خواس��تار حتول در نظام آموزشی دانشآموزان بود.
او ن��وع مطالب��ی را که به دانشآموزان آموزش داده میش��د ،بیهوده
میدانست و پیشنهاد میکرد که حساب و هندسه ،تاریخ جغرافیا در
مطالب آموزش��ی کودکان گنجانده شود و خواستار ایجاد مدارس به
س��بک نوین در ایران بود .او معتقد بود با ایجاد دانشگاهها است که
میتوان افراد متخصص را آموزش داد و به وسیله دانش آنان است که
 -تاریخ مشروطه ایران کسروی ،صفحه .45
  -سیاحتنامه ابراهیمبیک ،صفحه .55
 -سیاحتنامه ابراهیمبیک ،صفحههای  20و .120
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میتوان صنایع را در ایران ایجاد کرد و آن را گسترش داد.
 -4مراغهای از وضعیت بهداش��تی کشور شکایت میکرد و معتقد
بود که باید بیمارستانهای بسیاری در ایران ،برای مداوای بیماران،

ایجاد شود.
 -5او از رواج خرافات در بین مردم س��خن میگفت و از نقشی که
علما و روحانیون در رواج آن داشتند ،صحبت میکرد و از آنان انتقاد
میک��رد .اوج انتقاد از روحانیون را میت��وان در آخر جلد اول کتاب
مشاهده کرد که ابراهیم بیک بسیاری از بدبختیهایی را که گریبانگیر
ایرانیان در آن روزگاران بود را به گردن روحانیون میاندازد و معتقد
است که آنان برای حفظ منافع شخصی خود باعث میشوند که جلوی

پیشرفت مردم گرفته شود.
 -6مراغهای خواستار گس��ترش صنایع ملی و ایجاد کارخانهها
برای تولید اجناس در داخل ایران بود .او به نقش جتارت در پیش��رفت

مملکت تاکید بسیار میکرد.
 -7اوج انتقادات مراغهای را میتوان در هنگامی مش��اهده کرد که
ابراهیم بیک ش��خصیت داستانی کتاب ،با س��ه وزیر مختلف ایرانی
مالقات میکند .مطالبی را که ابراهیم بیک به س��ه وزیر اظهارمیکند
دربرگیرنده انتقادات ش��دید مراغهای از نظام سیاس��ی ،اقتصادی،
اجتماع��ی ،فرهنگی آن روز دولت اس��ت .مراغ��های از زبان حاجی
امساعیل از حقوق بش��ر س��خن میگوید و اظه��ار میکند که امروزه
انسانها در دنیا دارای حقوق بشری هستند مراغهای معتقد بود که
بای��د قوانینی با ش��رایط روز مملکت وضع کرد و نوش��ت و ماموران
دولتی طبق آن قوانین وضع شده به اجنام وظایف خود مشغول باشند
و ب��ه قول او «به جای این که بگویند مجرم را پادش�اه کش�ت و یا حاکم


  -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  26و 27و  143و .166
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  142و  149تا150
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  145تا  148و  149و 155
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  181تا .188
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  158تا 159
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  55تا .63
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحههای  28و 157
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حبس منود ،بگویند قانون حبس�ش کرد و قانون حک�م به قتلش داد» .او
قوانینی را که باید در کشور پیاده شود و حقوقی را که کشور ومردم،
در قبال یکدیگر باید داشته باشند را به چهار گروه تقسیم میکند:
 حق�وق متلعق به خ�ود وطن -که آن را این گونه تعریف میکند:وظایف افراد کش��ور است که از اس��تقالل کشور دفاع کنند و نگذارند
بیگانگان به خاک میهن جتاوز کنند.
 حقوق متعلق به افراد وطن -حقوقی است که ایرانیان باید داشتهباشند و آن حقوق طبق تعریف او «محفوظ ماندن حیات ،ناموس ،مال و

عزت افراد وطن از تعدی و تعرض زبردستان خودی و بیگانه است».

 حق�وق اداره وط�ن -بنا بر تعری��ف او عبارتند از قوه مقننه و یاقانون گذاری و قوه مجریه و یا اجراییه ،که باید قوانین را وضع و اجرا
کنند ومملکت را اداره منایند.
 -حق�وق عمومی�ه وطن -ک��ه او این گون��ه آن را تعریف میکند:

«عبارت از کلیه همان سعادت جزئیه است که حقوق هر فردی از افراد این
هیئ�ت عمومیه را جامع و از همان تنظیمات س�عادت اس�ت .ولی افراد در
صورت تنهایی به نیل آن سعادت قادر نیستند ،هر چند که در پی حتصیل
آن باشند .اما در صورت هیئت اجتماعیه سبب احیای آنها است و برکات

عمومی از آن حاصل میآید».

میرزا آقاخان کرمانی
میرزا آقاخان کرمانی در سال  1270قمری1854/میالدی در دهات
بردس��یر کرمان به دنیا آمد و در شش��م صفر  1314قمری17/ژوئیه
 1896میالدی همراه با ش��یخ احمد روح��ی و خبیرامللک در تبریز به
قتل رسید .نام میرزا آقاخان کرمانی در اکثر مواقع با نام شیخ احمد
روح��ی همراه اس��ت .این دو از کودکی با هم دوس��ت و همراه بودند
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحه .139
 -سیاحتنامه ابراهیم بیک ،صفحه های  66تا .68
 -ص�د خطابه میرزا آقاخان کرمانی ،ویراس��تار دکتر محم��د جعفر محجوب  ،مقدمه
صفحه .XXIX
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وعاقبت همراه با هم به قتل رس��یدند .از اس��تعداد ش��گرف و قدرت
باالی فراگیری میرزا آقاخان ش��واهدی آورده شده است .او فارسی،
عربی ،ترکی ،انگلیسی ،و فرانسه را میدانست .میرزا آقاخان کرمانی
از کرمان به اصفهان میآید و در اصفهان در جلس��ات س��ری ازلیان
ش��رکت میکند .او همراه با میرزا ه��ادی دولتآبادی ،میرزا نصراهلل
بهشتی (ملک املتکلمین) و سید جمال واعظ اصفهانی (پدر محمدعلی
جمالزاده نویس��نده) در این جلسات ش��رکت میکند .آنان سپس به
ته��ران میآیند و از آجنا به اس��تامبول میروند و س��پس برای دیدار
«صبح ازل» به قبرس میروند.
گروهی از محققان میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی را از
ازلیان میدانند ،ولی دکتر محمدجعف��ر محجوب در این مورد تردید
دارد و این انتس��اب را رد میکند .آن دو ،در قبرس با دو دختر صبح
ازل ازدواج میکنن��د .میرزا آقاخان کرمان��ی در روزنامه اختر مقاله
مینویسد و از اس��تامبول مکاتباتی با میرزا ملکمخان داشته است.
هنگامی که ناصرالدین شاه در تاریخ 17ذیالقعده سال 1313قمری/
آوریل 1896میالدی به قتل میرس��د ،بابیان را متهم به دست داشنت
در این قتل میکنند و مقامات دولتی ایران از دولت عثمانی درخواست
میکنند که میرزا آقاخان کرمانی و شیخاحمد روحی را که در آن هنگام
در استامبول بس��ر میبردند را دستگیر و به ایران حتویل دهد .دولت
عثمانی آنان را دستگیر میکند و به دولت ایران حتویل میدهد .میرزا
آقاخان کرمانی ،احمد روحی و خبیرامللک در همان تبریز به دس��تور

محمدعلی میرزا (که بعدها محمدعلی ش��اه ش��د) به قتل میرسند.
 -سه مکتوب میرزا آقاخان کرمانی ،ویراستار بهرام چوبینه ،مقدمه صفحه .24
 -طبق توضیحات دکتر محمدجعفر محجوب« ،ازلیان گروهی از بابیاند که هنگام ظهور
دعوت ...بهااهلل در دعوی دعوت او تردید کردند و ادعای او را که ...موعود باب ...است
نپذیرفتند و چون این جماع��ت بر خالف بهاییه همچنین از میرزا یحیی صبح ازل (برادر
کوچک میرزا حسین علی بهااهلل) که خود را خلیفه باب میدانست ...،پیروی کردند ،به نام
ازلی و ازلیه ...موس��وم شدند»( .تو ضیحات از دکتر محمدجعفر محجوب ،صد خطابه،
بخش حواشی و توضیحات صفحه  ،210ردیف )77
-صدخطابهمیرزاآقاخانکرمانی،ویراستاردکترمحمدجعفرمحجوب،مقدمهصفحه.XXXII
 -صدخطابه میرزا آقاخان کرمانی ،مقدمه صفحه . XXIX
 -دکتر باس��تانی پاریزی در مورد حنوه قتل میرزا آقاخان کرمانی و ش��یخ احمد روحی

320

درد اهل ذمه

از آثار میرزا آقاخان کرمانی میتوان کتابهای زیر را نام برد :س��ه
مکتوب ،صد خطابه ،هفتاد دو ملت ،هشت بهشت .نوشتههای میرزا
آقاخان بسیار صریح وبدون هیچ گونه پردهپوشی است.
دیدگاههای میرزا آقاخان کرمانی
 میرزا آقاخان کرمانی خصیصه ایران پرستی را به حد افراط آنداش��ت و معتقد بود برای این که ایرانیان به شکوه متدن و علم دوران
باستان و پیش از اسالم خود برسند ،باید به آیین وروشهای حکومتی
آن دوران باز گردند.
 میرزا آقاخان معتقد بود اس��اس دین اس�لام برای اصالح ملتعرب آمده است و برای آنان هم نتایج درخشانی داشته است .ولی آن
را برای ایرانیان مفید منیدانست.
 او به اصل آزادی و برابری انس��انها اعتقاد داشت و معتقد بودکه ثروت و امکانات مالی باید به طور برابر در بین مردم تقسیم شود.
او مینویسد:
«بناب�ر ای�ن ،گفتار خنس�ت م�ا باید از ب�رای فق�رای بیعیال و
زندگانی ،که از گرس�نگی میمیرند ،قان�ون و نظامی چیده که از
اموال اغنیای بخیلی که از کثرت ثروت از حظوظ و لذت دنیا سیر
و بیزار شدهاند ،بهرهور گردند .زیرا که روا نیست یکی از گرسنگی
متحیر ماند که چه قوت الیموت سازد ،و دیگری از سیری سرگردان
مبان�د و نداند از کدام غذای لذیذ تنقل مناید ،و حال آنکه به همان

مینویسد« :میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی ،پس از آنکه از ظلم ناصرالدوله از کرمان
فرار کردند و باالخره به اسالمبول رسیدند به اتهام توطئه در قتل ناصرالدین شاه دستگیر
و به تبریز فرس��تاده ش��دند و در آنجا محمدعلی میرزا امان نداد ک��ه آنان را به تهران
برسانند و در همان جا به قتل رساندند .کسی که شاهد قتل آنان بوده روایت میکرده که
شب قبل از قتل ،به دستور محمدعلی شاه تنوری پر از آتش کردند و خرمنی خاکستر داغ
از آن فراهم آمد ،بعد آن سه نفر :شیخ احمد ،میرزا آقاخان و خبیرامللک را پیش آوردند،
اول س��ر روحی را بریدند و جالد در حضور آن دو نفر ،سر را با پنجه آهنی زیر خاکستر
داغ (تپل) تپاند ،و بعد آن دو نفر را هم به همین ترتیب سر بریدند و به قول مرحوم قزوینی
محمدعلی ش��اه خود زیر درخت نسترن ایستاده متاش��ا میکرد .سرها را برای این زیر
خاکستر داغ کردند که بتوانند آنها را پوست بکنند و پر از کاه بکنند و به تهران بفرستند».
(دکتر باستانی پاریزی ،تالش آزادی ،پای نوشته صفحه .)214
 -صد خطابه ،خطابه سی و دوم ،صفحه .145
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طوری که در فیوضات الهی ...تس�اوی اس�ت بای�د قانون عدل و

مساوات بین بندگان هم بیتفاوت باشد.

 او معتق��د بود در ایران در دوران او ،زنان از بس��یاری از حقوقبش��ری محرومند و تعدی و جور بس��یاری بر آنان اعمال میگردد و
آن��ان عمال حکم زندهبهگور را دارند .او با تعدد زوجات مخالف بود و
ازدواج موقت به صورت صیغه را ،درست منیدانست .او بین زن مرد
تفاوتی منیگذاشت و معتقد به برابری حقوق زن و مرد بود .او در این
مورد مینویسد:
«زن از ش�وهر حقوق خود را مطالبه میکند که ای ش�وهر نابکار
و ای احم�ق بینام�وس و ع�ار که م�ن از جنس آدم ب�ودم و تو را
در زندگانی معاونت و در مش�ورت م�ددکاری میمنودم ،روی مرا
بس�تی ،چش�م و گوش مرا کور وکر کردی ،از مت�ام حظوظ [جمع
حظ ،لذت] آدمیت و حقوق معیش�ت محروم منودی .زندهبهگور در
این خانه خرابههای چون قبور نشانیدی .اخالق مرا محو و ابطال
و امور مرا فس�خ و اعطال و حیات مرا در حیز اهمال گذاردی مرا
مجبور به هزار حیله و خدعه و دسیسه و دغدغه و مکر و وسوسه
کردی .ظلمی که شما شوهران به ما بیچارگان میکنید هیچ کس

به هیچ اسیری و هیچ دشمن به هیچ دستگیری نکرده»...،

 او از ای��ن که ش��یعیان پیروان دیگر ادیان را جنس میش��مارند
انتقاد میکرد.
 می��رزا آقاخ��ان از علمای اس�لام انتقاد میک��رد و از خرافاتو تعصب��ات مذهبی که در آن زمان در ایران وجود داش��ت به ش��دت
انتقاد میکرد او این خرافات را مانعی برای پیش��رفت فکری ایرانیان

میدانست.
 -صد خطابه ،خطابه بیستم ،صفحههای  81و .82
 -صد خطابه ،خطابه سی وسوم ،صفحههای  155تا .166
 -ظاه��رًا مولف آن را به معنی بی کار گذاش�تن گرفته اس��ت( .توضیح از دکتر جعفر
محجوب ،صد خطابه ،بخش فرهنگ و واژهها ،صفحه ب).
 -صد خطابه ،خطابه چهلم ،صفحه های  190و .191
 -صد خطابه ،خطابه سی وششم ،صفحههای  175و .176
 -ص�د خطاب�ه ،خطاب�ه س�یونهم ،صفحهه��ای  184و  185و خطاب�ه چه�ل و یکم،
صفحههای  195تا .198
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مستشارالدوله
از دیگ��ر رهب��ران فک��ری مش��روطیت ،میتوان از یوس��فخان
مستش��ارالدوله نام برد .مستشارالدوله پس از حتصیالت علوم دینی
به استخدام س��فارت انگلیس درآمد ولی در اعتراض به سیاستهای
انگلیس از کار خود اس��تعفا داد .او از طرف ناصرالدینشاه به مست
کنس��ول ایران در هش��تخان وس��پس در تفلیس منصوب ش��د .او
برخالف آخوندزاده و میرزا آقاخانکرمانی به ش��عائر اسالمی اعتقاد
داشت .مستشارالدوله و آخوندزاده و میرزا ملکمخان در دوران پیش
از مشروطیت ،مثلث فکری را تشکیل میدادند که با یکدیگر در ارتباط
بودند .رس��اله «ی�ک کلم�ه» او که در لزوم برق��راری و اجرای قانون
نوش��ته است ،جایگاه خاصی در نوشتههای دوران مشروطیت دارد.
مستشارالدوله در رساله یک کلمه از حقوق اجتماعی و سیاسی افراد
گفتگو کرده اس��ت ،امنیت جانی افراد را مورد تاکید قرار داده است .او
معتقد به آزادی مذهب برای متام ایرانیان بود ،در این مورد مینویسد:
«آنهای�ی ک�ه در ای�ران خ�ارج از دی�ن اسلام هس�تند ،از قبیل
مس�یحیان و یهودیان و گبرها و سایر مذاهب مختلفه ،یا رعایای
خ�ود ایران باش�ند یا آنهایی که بطور کس�ب و جت�ارت به ایران
آمدهاند ،علیایحال باید آس�وده و محترم باشند و دست مزاحمت
احدی به آنها نباید برس�د ،که به آزادی متام در اجرای آیین خود

زندگانی بکنند».

مستش��ارالدوله از طرف مردم تبریز به مست منایندگی در مجلس
شورای ملی برگزیده شد.
جمعبندی دیدگاههای مشترک رهبران فکری مشروطیت
با بررس��ی نظرات رهبران فکری مشروطیت مشاهده میگردد که
آنان در بسیاری از موارد دارای آرا ،دیدگاهها و نظرات مشترکی بودند
که این دیدگاههای مشترک را میتوان به صورت زیر جمعبندی کرد:
 -اندیشه ترقی و حکومت قانون ،صفحه  ،198به نقل از رساله یک کلمه.
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 -1آنان معتقد به لزوم برقراری قانون در ایران بودند.
 -2آنان معتقد بودند که فقه اس�لامی قادر به جوابگویی نیازهای
کشور منیباشد و باید قوانین جدید بسیاری وضع کرد.
 -3آنان معتقد به آزادی انس��ان و اص��ل برابری متام ایرانیان در
مقابل قانون بودند.
 -4آنان بس��یاری از مشکالت روز ایران را در تعصبات و خرافات
حاکم بر جامعه آن روز ایران میدانس��تند و اعتقاد داش��تند که باید
ایرانیان را از آن خرافات رهانید.
میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل
علیاکبر دهخدا
نشریه صوراسرافیل
نشریه هفتگی صوراسرافیل در دوران مشروطیت انتشار یافت .این
نشریه از پرفروشترین نش��ریات آن دوران بود .تیراژ آن به بیست و
چهار هزار نسخه میرسید .این نشریه به مدیریت میرزا جهانگیرخان
صوراس��رافیل و میرزا قاس��مخان تبریزی ش��روع به انتشار کرد و
علیاکبر دهخدا هم به آنها پیوس��ت .خنستین شماره این نشریه ،در
ربیعاالخر س��ال  30/1325می  1907میالدی ،ن��ه ماه پس از صدور
فرمان مشروطیت انتش��ار یافت .آخرین شماره آن هم که شماره 32
ب��ود ،در جمادی االول  /1326ژوئن 1908میالدی س��ه روز قبل از به
توپ بس�تن مجلس منتشر ش��د .در دوران استبداد صغیر ،پس از به
توپ بس�تن مجلس شورای ملی ،جهانگیرخان صوراسرافیل دستگیر
و به باغشاه برده میش��ود ،در باغشاه او را همراه با ملکاملتکلمین
به قتل میرسانند .دهخدا به سفارت انگلیس پناهنده می  شود و سپس
به اروپا میرود .او در اروپا س��ه ش��ماره دیگر از نش��ریه را انتشار

میدهد.
 -این قس��مت با اس��تفاده از مطالب آمده در مقدمه چاپ مجدد روزنامه صوراسرافیل
نوشته شده است .صوراس��رافیل دوره کامل ،تهران ،نشر تاریخ ایران 1361 ،شمسی،
بخش مقدمه.
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جهانگیرخ��ان صوراس��رافیل و علی اکبر دهخدا از روش��نفکران
غیر مذهبی دوران مشروطیت بودند و نقش بسیار مهمی را با انتشار
صوراسرافیل در آن ایام ایفا کردند .آنان عالوه بر انتشار صوراسرافیل،
در فعالیتهای سیاس��ی هم نقش فعالی داشتند .بهترین منبعی که با
رجوع به آن میتوان به نظرات و دیدگاههای این دو واقف شد ،مقاالت
و نوشتههای مندرج در ش��مارههای مختلف صوراسرافیل است .در
این بخش سعی میگردد که با توجه به این نوشتهها ،دیدگاههای آنان
در م��ورد مبارزه با خرافات ،قانون ،آزادی و برابری ،مورد بررس��ی
قرار گیرد .چون در انتهای بسیاری از مقاالت ونوشتهها نام نویسنده
نیامده است و فقط مطالب طنز دهخدا است که با نام دخو ،خرمگس،
س��گ حسن دله ،نویسنده آن را مش��خص میکند ،فرض بر این قرار
میگیرد که مقاالت و نوش��تههای مندرج در صوراس��رافیل منایانگر
اندیشهها وافکار جهانگیرخان صوراسرافیل و علیاکبر دهخدا است.
در کلیش��های که در باالی صفحه خنس��ت هر ش��ماره صوراسرافیل
چاپ میشد ،س��ه کلمه حریت یا آزادی ،مساوات یا برابری و اخوت
یا برادری آمده بود که نشان دهنده اعتقادات و خطی مشی سیاسی،
اجتماعی گردانندگان آن نشریه بود.
مبارزه با خرافات در صوراسرافیل
در بس��یاری از مقاالت و نوشتههای نش��ریه ،به خرافات و عقاید
کهنهای که در آن روزگار در ایران وجود داش��ت حمله ش��ده اس��ت.
خصوص��ًا دهخدا در نوش��تههای طن��ز خودش انتق��ادات زیادی از
روحانیون کرده است ،حرص پول و مقام ،دو رویی و سوءاستفاده آنان
از دین را مورد انتقاد قرار داده اس��ت.دهخدا بسیاری از بدبختیهای
ایران را از آنان میداند .دهخدا خرافاتیان و کهنهپرس��تان را مردمی
میدانن��د که «اوهام آب�اء کرام خود را به هر درجه از کثافت که باش�د دو
دستی چسبیده و حفظ آن را از وظایف مقدسه خود میشمارند ».از جمله
مقاالت��ی که در آنها به خرافات حمله ش��ده اس��ت میتوان از مقاله
 -صور اسرافیل ،شماره  ،12صفحه .1
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«ظهور جدید» در شماره  4نام برد.
از دیگر مقاالتی که در آنها از کجرویها و سوءاستفاده روحانیون
انتقاد شده است میتوان از مقاله مکتوب شهری ،شماره  ،6صفحههای
 5و  6را ن��ام برد .انتقاداتی که در صوراس��رافیل در مورد خرافات و
سوءاس��تفاده و رفتار روحانیون چاپ شد ،مخالفتها و تهدیداتی را
برای نشریه در پی داشت ،در مقاله طوالنی که در شماره توام  7و 8
نش��ریه حتت عنوان دفاع نوشته شد و در سرمقاله شماره  9در مورد
خط مشی انتقادی روزنامه بدون توجه به این که شخص انتقاد شونده
دارای چه مقامی است ،سعی شده است که به این انتقادات پاسخ داده
ش��ود .در سرمقاله شماره  9آمده است که« :روزنامه صوراسرافیل تا
شماره شش  ...بدون هراس و بیم و بیمالحظه احدی ،از خودی و بیگانه
ش�روع به انتقاد اعمال سیه و خرافات مضره مملکتی گذاشت ...و بزرگان
روحانی را از این نقطه نظر با روس�ای ُملکی فرقی نگذاشت ...و معایب و
مفاس�د را راجع به هر کس و ناش�ی از هر دس�ته و هیئت که بود ،بر نهج
واح�د ،عی�ب جویی و نکته گیری ک�رد ».روزنامه از انتقاد از خرافات و

مخالفت با روحانیون دست بر نداشت و در مقاله دیگری که در شماره
 12به چاپ رساند ،از آنان دوباره انتقاد کرد .انتقاد در این شماره از
نشریه ،باعث توقیف نشریه شد و خشم آخوندها را به دنبال داشت.
نویسندگان صوراس��رافیل ،مورد تهدید قرار گرفتند .دهخدا در چرند
وپرند شماره  14مینویسد:
«بعد از این که یک دسته پنجاه نفری از طالب مطول خوان ،نصف
حاجیها و کربالئیهای ش�هر و متام ش�اگردان حوزه درس شیخ
ابوالقاس�م ،حکم قتل ما را دادند ...،به اداره صوراس�رافیل حمله
کردند .من دس�ت و پایم را گم کردم و خودم را باختم و عاقبت به
اص�رار رفقا از ترس جان رفتم توی خانه ...در اتاق را پیش کردم
ب�رای این که الزم بود پیش کنم ،برای این که مرا به ش�ش لول و
تفن�گ تهدید ک�رده بودند ...بله من میترس�یدم ،ترس که عیب و
عار نیست ...بله من میترسیدم برای این که من دیده بودم وقتی

 -صور اسرافیل ،شماره  ،9صفحه .1
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یک آخوند کسی را می زد ،همه آخوندها سر آن یک نفر میریختند
و غالب�ًا بعد از آن که در زیر چماق بیچاره میمرد آن وقت تازه از

یکدیگر میپرسیدند این ملعون چه کرده بود؟»

به نظر میآید تهدید صاحبان دی��ن تاثیر خود را میگذارد و
نشریه در سرمقاله شماره  15خود با احتیاط بیشتری به خرافات حمله
میکن��د .دهخدا در چرند و پرند ش��ماره  22همچنان حمله خود را به
آخوندها ادامه میدهد.
آزادی در صوراسرافیل
در مقاله مفصلی که در شماره  12صوراسرافیل منتشر شد ،اصل
آزادی ،خصوصًا آزادی اندیشه مورد بررسی قرار گرفت .انتشار این
مقاله باعث توقیف روزنامه شد .در ابتدای مقاله به خرافاتی که در آن
زمان در ایران وجود داش��ت حمله شده است و سپس از رهبران دین
که برای هر عمل و حلظه زندگانی انسان قواعد و قوانین خاص مذهبی
وضع کردهاند ،خواس��ته شده است که انس��ان را بدون هیچ ترس و
وحش��ت و اجباری ،آزاد بگذارند تا خود انسان در مورد سرنوشتش
تصمیم بگیرد .در مقاله آمده است:
«تنها خواهش�ی ک�ه از هر رئی�س روحانی و جس�مانی باید کرد
این اس�ت که بعد از این الزم نیس�ت نه به زور چوب ،نه با جتسم
اس�تدالل ،نه با تازیانه ،طریقت کمال منتظره ما را به ما معرفی
فرمایید .ش�ما فقط اجازه بدهید که ما در متیز و تش�خیص کمال

خودمان به شخصه مختار باشیم».

آنگاه تعریف جدیدی از آزادی را آن گونه که در اروپا پیاده ش��ده
ب��ود ،تعریف میگردد« :آزادی ،رفتار منودن انس�ان اس�ت در متام امور
مش�روعه خود به حنو دخلواه ».سپس حدود آزادی را مشخص میکند،

«س�رحد این رفتار دخلواه ،آزادی دیگران اس�ت ...یعنی سر حد [مرز] این
آزادی ،تا آنجا منبسط میشود که به آزادی دیگران صدمه نرساند ».آنگاه

فواید آزادی در یک جامعه ،یک یک برش��مرده میشود و نتیجهگیری

 -صور اسرافیل ،شماره  ،14صفحههای  7و  ،8چرند و پرند.
 -صوراسرافیل ،شماره  ،12صفحههای  1تا .3
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میگردد که:

«انسان فقط بعد از حتصیل این حق ،یعنی بعد از به دست آوردن

آزادی [است که] میتواند خود را آدم شمرده».

در دو مقالهای که یکی حتت عنوان «مس�ئولیت قلم» در ش��ماره 1
صوراسرافیل و دیگری حتت عنوان «نیم ساعت دارالفنون» در شماره
 2نوش��ته شد ،آزادی اندیشه و قلم مورد بررسی قرار گرفته است .در
مقاالت به طور صریح و روشن از آزادی بیان و اندیشه دفاع شده و از
سانسور مطبوعات انتقاد شده است.
« ...ای�ن لف�ظ منح�وس فرنگی سانس�ور را از صفح�ه این خاک
براندازد».
«زیرا که مملکت و دولت ما مش�روطه اس�ت و مطبوعات نیز باید
مثل سایر دول مشروطه عالم آزاد باشد .و کلمه منحوس سانسور
یعنی تفتیش در مطبوعات با سایر الفاظ منفوره دیگر که یادگار
دوره خوف و وحش�ت اس�ت ،بکلی از وطن ما محو و نابود شود و

بعدها این کلمات فقط در کتب تاریخ بیادگار مباند».

مساوات و برابری در صوراسرافیل
نشریه صوراس��رافیل ،طرفدار برابری انسانها است ،بدون در
نظر گرفنت هیچگونه طبقهبندی اجتماعی ،دینی و مذهبی .اصطالحی
را که میرزا جهانگیرخان در مورد ایرانیان غیر مسلمان به کار میبرد
جالب اس��ت ،او ایرانیان مس��لمان را «برادران ایمان�ی» میخواند و
ایرانیان غیرمسلمان را اهل ذمه یا اهل کتاب وحتی اقلیتهای مذهبی

خط��اب منیکند ،بلکه آنان را «برادران نوعی» و یا وطنی میخواند.
در هنگام��ی که یکی از زرتش��تیان در یزد به قتل میرس��د و یکی از
روزنامهها کلمات زشتی را در مورد شخص زرتشتی مینویسد ،نشریه
  -صور اسرافیل ،شماره  ،12صفحه های  1تا .3
 -صور اسرافیل ،شماره  ،1صفحه های  4تا ،6مقاله مسئولیت قلم.
 -صور اسرافیل ،شماره  ،2صفحه  ، 7مقاله نیم ساعت دارالفنون.
 -ص�ور اس�رافیل ،ش��ماره  ،5صفح��ه  ،5مطلب خبر ش��هری قتل یک��ی از ارامنه و
صوراسرافیل ،شماره  ،1صفحه .5
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در صدد پاس��خگویی و انتقاد برمیآید و از زرتشتیان دفاع میکند.
در جریان قتل فریدون زرتشتی ،نشریه صوراسرافیل خبر حادثه را به
طور کامل نقل میکند و به جامعه زرتشتی و خانواده فریدون تسلیت
میگوید و خواستار شناسایی ،دستگیری ومجازات قاتالن او میشود.
در شماره 22صوراسرافیل ،خبر مجازات قاتالن فریدون زرتشتی به
تفصیل انتشار مییابد .در صوراسرافیل شماره  ،23اطالعیه پیوسنت
زرتشتیان تهران ،که نشریه آنان را برادران وطنی خوانده است را به
اجنمن احتادیه آذربایجان ،به چاپ رسانده است.


روحانیون و مشروطه
روحانیون در ایجاد زیربنای فکری مشروطیت نقشی نداشتند ،بلکه
روشنفکران وآزادیخواهان بودند که این وظیفه را اجنام دادند .فریدون
آدمیت در مورد نقش روحانیون در برقراری مشروطیت مینویسد:
«روحانیون حتت تاثیر و تلقین و نفوذ اجتماعی عقاید روشنفکران
آزادیخواه قرار گرفتند ،که به مشروطگی گرایشی یافتند و بر اثر
آن بود که به تاویل شرعی و تو جیه اصولی مفهوم مشروطیت بر

آمدند».

فریدون آدمیت اشاره میکند که روحانیون مشروطهخواه مشروطیت
را برقرار نکردند و فقط در حرکت مشروطهخواهی شرکت کردند ،او
مینویسد:
«ترتیب مش�روطیت را جماعت روحانیان برق�رار نکردند بلکه در
قیام عمومی س�هم مهمی داش�تند در تاس�یس مش�روطیت موثر
بودن�د ،ام�ا نه ت�ا به حدی که خودش�ان پنداش�تهاند ی�ا تاریخ
نویسان مش�روطیت تصور منودهاند .در واقع ،مالیان به پیروی
آزادیخواهان در حرکت مش�روطهخواهی مش�ارکت جستند و در
درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند ،نه معتقد به نظام

 -صور اسرافیل ،شماره  ،14صفحه های  6و ،7مکتوب یزد.
 -آدمیت .فریدون :فکر دمکراس�ی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران ،تهران ،پیام،
چاپ سوم  ،1363صفحه .4
 -ایدئولوژی نهضت مشروطیت ،آدمیت .صفحههای 226و .227
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پارملانی ملی و سیاست عقلی».

روحانیون در جریان نهضت مشروطیت نقش دوگانهای را داشتند،
گ��روه اول از آنان کس��انی بودند که از این نهضت پش��تیبانی کردند
و تا برقراری مش��روطه در کنار مبارزان ایستادند و آنان را همراهی
کردند .از این دس��ته از روحانیون میتوان از س��ید عبداهلل بهبهانی،
س��ید محمد طباطبایی و روحانیون سه گانه جنف ،آخوند محمدکاظم
خراسانی ،شیخ عبداهلل مازندرانی و شیخ محمدحسین تهرانی را نام
برد .روحانیون مشروطهخواه در واقع موتور محرک مشروطه بودند،
آنان نقش پل رابط بین رهبران مشروطه و مردم عادی را بازی کردند.
آنان با صدور اعالمیهها و فتواها مردم را به صحنه مبارزه میآوردند.
گروه دوم از روحانیون کسانی بودند که در مقابل نهضت مشروطیت
ایستادند و با آن مخالفت کردند ،از این گروه میتوان از شیخ فضلاهلل
نوری ،شیخ ابواحلسن جنفی ،آخوند رستمآبادی ،محمدحسین تبریزی
را نام برد.
دیدگاههای روحانیون ضد مشروطه (مشروعه خواه)
در مورد آزادی و برابری
روحانیون ضد مشروطه و یا مشروعهخواه ،بطور روشن و آشکاری
به اهداف اصلی مشروطهخواهان که شعار اصلی آنان آزادی ،مساوات
و برادری برای متام ایرانیان بود ،پی برده و آگاه بودند .آنان این شعارها
و اهداف را مغایر با قوانین اس�لامی و فقه ش��یعه میدیدند ،بنابراین
به صورت علنی و آش��کاری با مشروطهخواهان مخالفت میکردند .از
روحانیون مخالف مشروطه میتوان شیخ فضلاهلل نوری ،شیخ ابواحلسن
جنفیمرندی ،محمدحسین بن علیاکبر تبریزی ،سید محمد تبریزی ،آخوند
رستمآبادی را نام برد .در این بخش نظرات ،دیدگاهها و آرای گروهی از
فقیهان دوران مش��روطیت را که برضد مشروطه بودند ،در مورد آزادی،
مس��اوات و برادری مورد بررسی قرار میگیرد و دالیلی را که آنان برای
مخالفت خود با مشروطه را بیان میکنند ،آورده میشود.
 -فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران ،آدمیت ،صحفه .4

330

درد اهل ذمه

شیخ فضل اهلل نوری
یکی از بزرگترین رهبران روحانی ضد مشروطه (مشروعه خواه)،
ش��یخ فضلاهلل نوری است که بطور آش��کاری با شعارهای مشروطه
خواه��ان در مورد آزادی و برابری مخالفت میکرد .او این ش��عارها
را در تض��اد با قوانین مذهب ش��یعه میدید .ش��یخ فضلاهلل نوری
عمال پرچم رهبری علمای ضد مش��روطه را در دست میگیرد و آنان
را رهبری میکند .او در رس��اله «حرمت مش�روطه» که در همان آغاز
مشروطیت انتشار داده ،اهداف مشروطهخواهان را مورد بررسی قرار
داده است و تضاد ش��عارهای آنان را با قوانین اسالمی و فقه شیعه
مورد تاکید قرار داده است ،او تفاوتهای حقوق اجتماعی یک مسلمان
و فرد غیرمسلمان را در یک جامعه اسالمی مورد بررسی قرار داده و
آنها را بر شمرده است .شیخ فضلاهلل نوری در بخشهایی از رساله
خود در مورد برابری حقوقی انسانها مینویسد:

«یکی از مواد آن ضاللت نامه این اس�ت که افراد مملکت متساوی
احلقوقند و در این طبع آخر به این عبارت نوش�ته ش�ده" :اهالی
مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متس�اویاحلقوق خواهند بود"
و این کلمه مس�اوات" ،شاع وذاع حتی خرق االمساع" ،و این یکی
از ارکان مش�روطه اس�ت که به اخالل [آن] ،مش�روطه منیماند.
نظرم است در وقت تصحیح ،در باب این ماده ،یکی نفر از اصول
هی�ات معدود بود ،گفت به داعی :که این م�اده چنان اهمیت دارد
که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند ،دول خارجه ما را به
مشروطه میشناسند و اگر این ماده نباشد لیکن متام مواد ،باقیه

 -مراد متمم قانون اساسی است.
 -منت اصل هشتم متمم قانون اساسی است.
 -انتشار یافت و پخش شد تا جایی که گوشها را سوراخ کرد .مراد کثرت تبلیغ و تاکید
بر مساوات توسط مشروطه خواهان است.
 -مقصود آن اس��ت که :از نظر مشروطهخواهان مساوات یکی از ارکان مشروطه است
که با اخالل یعنی ناقص و نامتام بودن و عدم حتقق مس��اوات همه مردم ،مشروطه باقی
خنواهد ماند و حتقق خنواهد یافت.
 -مقصود از وقت تصحیح ،هنگام بررس��ی پیش نویس متمم قانون اساسی از مجلس
اول است.
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باش�د ما را به مشروطهگی خنواهند ش�ناخت .فدوی در جواب او
گفتم :فعلی االسالم السالم و برخاستم و گفتم :حضرات جالسین
بدانید مملکت اسلامیه مشروطه خنواهد شد ،زیرا که محال است
با اسالم حکم مساوات.
ح�اال ای ب�رادر دین�ی تامل [کن] در احکام اسلامی ک�ه چه مقدار
تف�اوت گذاش�ت بین موضوعات مکلفین در عب�ادات و معامالت و
جتارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ ،و ممیز و غیرممیز ،و عاقل و
مجنون ،و صحیح و مریض ،و مختار و مضطر ،و راضی و مکره،
و اصیل و وکیل ،و ولی و بنده و آزاد ،و پدر و پسر ،و زن و شوهر،
و غنی و فقیر ،و عالم و جاهل ،و شاک و متیقن ،و مقلد و مجتهد،
و س�ید و عام ،و ُمعسر و ُموس�ر ،و مسلم و کافر ،و کافر ذمی و
حربی ،و کافر اصلی و مرتد ،و مرتد ملی و فطری ،و غیرها ...مثال
کفار ذمی احکام خاصه دارند در مناکحات آنها با مس�لمانان که
جایز نیست ،نکاح آنها با مسلمان را و نکاح مسلمانان در کافرات
بروجه انقطاع جایز است (یعنی میتوان زن ذمی را صیغه کرد و
منیت�وان به عق�د دامي در آورد) .دون دوام و همچنین ارتداد احدی
الزوجین موجب انفس�اخ اس�ت و االم اح�دی الزوجین نیز احکام
خاص�ه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث ،کفر یکی از موانع ارث
است و کافر از مسلم ارث منیبرد .دونالعکس.
و نی�ز مرتد احکام خاصه مس�لمه دارد ،مثل انتق�ال مال به وارث
بینون�ة زوجه و جناس�ت بدن و وج�وب قتل و همچنی�ن در باب
معامالت ربویت احکام مختلفه است .مثل معامالت ذمی در اراضی
که اگر بخرد از مسلم باید خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص
و دیات احکام مختلفه است.
ای برادر دینی ،اسالمی که این قدر تفاوت گذارد ،بین موضوعات
مختلفه در احکام ،چگونه میش�ود ،گفت که [معتقد به] مس�اوات
اس�ت .ج�ز آن ک�ه خیال این باش�د ک�ه دکانی در مقاب�ل صاحب
ش�رع باز کند و احکام جدیدی تاس�یس کن�د ...و عمده این بازی
 -معسر :تنگ دست ،فقیر.
 -موسر :توانگر ،ثرومتند.
 -انفساخ :به هم خوردن ،فسخ شدن.
 -دون العکس :نه عکس آن .یعنی :مسلمان از کافر ارث میبرد.
  -بینونت :جدایی ،طالق .مقصود آن است که ارثیه و اموال فردی که مرتد شده است
به همسری که از او جدا شده و مرتد نشده است میرسد.
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این مش�روطه و از طایفه ضاله ش�د ،محض فرار از احکام اربعه

مس� ّلمه در حق مرتدین از اسالم ....و من العجب که برای متویه

و اش�تباه بر عموم[ ،قانون را] تقیی�د [منودند] به قانون دولتی،
دروغگو حافظه ندارد.
ای ُملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسالم است که ممکن نیست
در آن مس�اوات ،و اگر مخالف اسلام استُ ،منافی [است] با آنچه
که در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه که مخالف اسالم است
قانونی�ت پیدا منیکند .ای بیش�رف ،ای بیغیرت ،ببین صاحب
ش�رع ب�رای اینکه ت�و ُمنتحل به اسلامی ،برای تو ش�رف مقرر
فرموده و امتیاز داد [ه] تو را ،و تو خودت از خودت س�لب امتیاز
میکن�ی و میگویی من باید با مجوس و ارمن�ی و یهودی برادر و

برابر باشم».

ش��یخ فضلاهلل نوری با آزادی از اصل و بنیان مخالف بود و آنرا
در تضاد با احکام اس�لامی میدانست .او در رساله حرمت مشروطه
مینویسد:
«م�اده دیگر ک�ه در این ضالل�ت نامه اس�ت ،آزادی قل�م و آزادی
مطبوع�ات اس�ت .بع�د از تغیی�رات و تبدیالت عین عب�ارت این
است:
"عامه مطبوعات غیر از کتاب ضالل مواد مضره به دین مبین آزاد،
و ممیزی در آنها ممنوع اس�ت" .به موجب این ماده ،بس�یاری از
محرم�ات ضروری احلرمة حتلیل ش�د ،زیرا که مس�تثنی فقط دو

  -یعنی چون بابیان و بهائیان با انتخاب این مس��لکها مرتد ش��ده بودند ،برای آنکه
قدرت اسالم و مسلمین ضعیف شود و امکان اجرای احکام اربعه مرتد درباره آنها وجود
نداشته باشد ،مشروطیت را ایجاد کردند.
 -متویه :دروغ آراسنت ،خالف حقیقت جلوه دادن.
 -تقیید منودن :مقید ساخنت.
 -منتحل :وابسته ،منتسب.
  -رساله حرمت مشروطه از شیخ فضلاهلل نوری ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحههای
 151تا .167
  -منت کامل اصل هجدهم متمم قانون اساسی به شرح زیر است« :عامه مطبوعات غیر
از کتب ضالل و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است .ولی هرگاه
چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مش��اهده شود ،نش��ر دهند یا نویسنده درطبق
قانون مطبوعات مجازات میشود .اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ،ناشر و تابع
و موضع از تعرض مصون هستند».
  -حتلیل :حالل ،روا.
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امر ش�د و حال آنکه یکی از محرمات ضروریه افتراس�ت و یکی از
محرمات مس�لمه غیبت از مسلم اس�ت .و همچنین قذف مسلم ،و
س�ب و فحش و توهین و ختویف و تهدید و حنو آن...آزادی
ایذاء و
ّ

این امور .آیا غیر از حتلیل ما حرمهاهلل است؟»

رساله تذکرةالغافل
رساله «تذکرة الغافل» یکی دیگر از مهمترین رساالتی است که بر
ضد مشروطه نوشته شده و منسوب به شیخ فضلاهلل نوری است .در
این رساله نویسنده با اصل آزادی ،برابری ومساوات ایرانیان مخالفت
کرده و آن را مخالف قوانین ش��رع اس�لامی به شمار آورده است .در
این رساله تاکید شده است که طبق قوانین اسالمی تفاوتهای بسیار،
بین مسلمانان و غیر مس��لمانان وجود دارد و منیتوان آنها را برابر
دانست ،یک غیر مسلمان تنها در یک صورت میتواند در یک سرزمین
اس�لامی با یک مسلمان دارای حقوق برابر باشد که قبول اسالم کند.
در رساله آمده است:
« ...ای برادر عزیز اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده
مش�روطیت حفظ احکام اسالمیه بود  ،چرا خواستند اساس او را
بر مس�اوات و حریت قرار دهند ،ک�ه هر یک از این دو اصل موذی
خ�راب ،مناینده رکن قویم قانون الهی اس�ت ،زیرا قوام اسلام بر
عبودیت است ،نه بر آزادی .و بنای احکام آن به تفریق مجتمعات
و جمع مختلفات اس�ت ،نه به مس�اوات ...مگر منیدانی که الزمه
ّ
ضال�ه و مض ّله و
مس�اوات در حق�وق ،از جمله آن اس�ت که فرق

 -قذف :دشنام ،هجو ،افترا ،تهمت.
 -رساله حرمت مشروطه از شیخ فضلاهلل نوری ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحه 162
 -در بررسیهای جدیدی که توسط محققان اسالمی مختلف صورت گرفته است ،آنان
از اشخاص زیر هم به عنوان نویسنده این رساله نام بردهاند:
 شیخ فضلاهلل نوری سید احمد یزدیطباطبایی حاج شیخ عبدالنبینوری میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی میرزا علی اصفهانی -موذی :اذیت کننده ،آزار رساننده.
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طایفه امامیه [مس�لمانان شیعه] َنهَ ج واحد محترم باشند و حال
آن که ،حکم ضال یعنی مرتد ،به قانون الهی آن اس�ت که قتلشان
واجب اس�ت و زنش�ان بائن است و مالش�ان منتقل میشود به
مس�لمین از وراثش�ان ،جنازه آنها احترام ندارد ،غسل و کفن و
صلوة و دفن ندارند .بدنش�ان جنس اس�ت ...،ام�ا یهود و نصارا
و مج�وس حق قص�اص اب�دا ندارند و دی�ه آنان هش�تصد درهم
است .پس اگر مقصود ،اجرا قانون الهی بود ،مساوات بین کفار و
مسلمین منیطلبیدند و این همه اختالفات که در قانون الهی نسبت
ب�ه اصناف مخلوق دارد ،در مقام رفع آن بر منیآمدند و مس�اوات
را قان�ون مملکت�ی خ�ود منیخواندند ...پس ای کس�ی که میل آن
داری مس�اوی با مسلم باشی در بلد اسالم ،تو اسالم قبول منا تا
مس�اوی باش�ی ،واال به حکم خالق قهّ ار باید در بلد اسالم خوار و

ذلیل باشی».

رساله نو یافته در نکوهش مشروطه
در رس��اله دیگری که در مخالفت با مشروطه انتشار یافته است،
نویسنده دلیل مخالفت خود را شعار مشروطهخواهان در مورد آزادی
و برابری و مس��اوات متام ایرانیان بیان میکند .نویس��نده اش��اره
میکند:
« ...و از نتیجه همین مش�اورت مجلس بود که داس�تان حریت و
آزادی پی�ش کش�یدند و آن همه پردهها دریدن�د و آن همه خونها
ریختن�د ...و حکای�ت مواس�ات [برابری] عمومی حت�ی با یهود و
نص�ارا پیش آم�د .تا جایی ک�ه در قبةاالسلام [مقصود مجلس
شورای ملی] به قول جلی و رسم حت ّیت زنده باد برادران زردشتی

و نصارا ...گفتند».

آخوند رستمآبادی
آخوند رس��تمآبادی از یاران شیخ فضلاهلل نوری بود و در حتصنی
َ -نهَ ج :شیوه ،روش.
 -بائن :رها شده ،طالق داده شده.
 -رساله تذکرةالغافل ،منسوب به شیخ فضلاهلل نوری ،رسائل مشروطیت به کوشش
غالمحسین زرگری نژاد ،تهران ،کویر ،چاپ اول ،صفحههای  177و .178
 -رساله نو یافته در نکوهش مشروطه ،دفاتر میراث اسالمی ،دفتر اول ،صفحه .194
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که علما به رهبری ش��یخ فضلاهلل نوری ،در مخالفت با مش��روطه در
ش��اه عبدالعظیم اجنام دادند او هم شرکت داشت .آخوند رستمآبادی
در نامهای که در پاسخ به نامه علمای سه گانه جنف مینویسد ،دالیل
مخالفت خود را با مشروطیت شرح میدهد .یکی از دالیل اصلی را که
او برای مخالفت با مش��روطیت ذکر میکند ،شعار آزادی و مساوات
مشروطهخواهان است .او در نامه خود میآورد:
« – نتیجه دیگر [نتیجه دیگر برقراری مشروطیت] عنوان مساوات
و برابری در حدود و حقوق میانه مسلمانان و سایر فرق اهل ذمه و
غیره که اشتهار و انتشار داده اند ...ای مسلمانان چشم اسالمیان
روشن باد...
 مثال این تس�اوی حقوق که تفوق عدیده به گوش خلق کشیده ومردم بیعلم و بیچاره [ ]...از این تساوی چیست؟
 مساوات بین مسلمین است که حاجت به تشریح و تدوین نبوده،بدیهی اس�ت ،به حکم " ِإنمَّ َ ا المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ إ ِْخ َو ٌة "  متام مس�لمانان در
احکام اسالمیه تساوی دارند (دیگر در نگارش در فصول نظامنامه
فضولی اس�ت) و اگر مس�اوات و برابری اسالمیان با سایر ملل و
ادیان اس�ت ،این کلمه صادر از حزب ش�یطان و ناش�ی از ضعف
سلطان است...
ن�دامن این فصل تس�اوی حق�وق را در نظامنامه بخ�وامن  ،یا آیه
ص َارى َأ ْو ِل َياء را
آم ُنو ْا َال َت َّت ِخ ُذو ْا ْاليَهُ َ
ود َوال َّن َ
مبارکه " َيا َأ ُّيهَ ا َّال ِذينَ َ
در قرآن مجید قرائت منایم؟
منیدانیم از علو جاه و ش�رف اسلام چه گزند دیدند و از طبیعی
مذهبان و راهزنان آشوب طلب چه شنیدند که قبول تساوی منودند

و تاج مفاخره و شرف را از سر خود ربودند»....

 -لیس��ت اس��امی  66نفر از علما و فقهای مخالف با مشروطه ،که همراه با شیخ فضل
اهلل نوری در ش��اه عبدالعظیم حتصن کردند ،در فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،سال دهم
ش��ماره  38تابستان  ،1385صفحههای  246تا  248آمده است .نام آخوند رستم آبادی
در این لیست وجود دارد.
 -س��وره حجرات آیه « ،10به حقیقت مومنان برادر یکدیگرند» .قرآن ترجمه استاد الهی
قمشهای.
 -سوره مائده آیه « ،51ای اهل ایمان یهود و نصارا را به دوستی مگیرید» .قرآن ترجمه
استاد الهی قمشهای.
-نامهآیتاهللآخوندرستمآبادیبهعلمایجنفدرمورددالیلمخالفتبامشروطیت،فصلنامه
تاریخ معاصر ایران ،سال دهم ،شماره  ،38تابستان  ،1385صفحههای  290و .291
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شیخ ابواحلسن جنفی مرندی
شیخ ابواحلس��ن مرندی از دیگر روحانیون مخالف مشروطه
اس��ت .او چند رس��اله در مخالفت با مشروطه نوش��ته است .رساله
خنس��ت او به نام «صواعق الس�بعه» موسوم است ،او در این رساله
مینویسد :که از ش��روع اسالم چند مجلس شورا برای انهدام اسالم
تش��کیل شده است ،که پنجمین آنها مجلس ش��ورای ملی در دوران
مشروطیت است و منایندگان مجلس قوانینی از خود جعل میکنند که
بر خالف اسالم است.
« ...مجلس دارالشورای ایران که در مرکز اسالم به تدلیس [خدعه،
نیرنگ] ابالیس [جمع ابلیس ،شیطان] کره ارض از یکصد و شصت
و دو نف�ر ،مناینده س�ی کرور ملت ایران تش�کیل ش�ده و هر روز
قانونی با عقول قاصره فاسده و آرا مهلکه و مضله خود به خالف
ش�رع مقدس اسالم جعل و احکام باهره قرآن را متروک و مبدل به
جعلیات کفر آمیز میمنایند و حال آنکه قانونگذاری عوالم امکان
مخص�وص ذات باری جلت عظمه و تبلیغ آن وظیفه خامت االنبیاء

و تفصیل اجمال آن با ائمه هدی علیهم السالم است»...

رس��اله دومی که ابواحلسن مرندی در مخالفت با مشروطه منتشر
میکند ،موس��وم به «دالئل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ
محکمات القران» اس��ت .او در شروع رساله خود میگوید که در این
دوران ،هر روزه بدعتها بر ضد دین اس�لام ظهور میکند و از اسالم
جز امسی باقی منانده است .مسلمانان حتی مناز و روزه را هم بجای
منیآورند .تالوت و اجرای احکام قرآن کنار گذاشته شده است و حتی
اقداماتی بر ضد اس�لام صورت میگیرد .او در رس��اله خود اشاره
میکند ،که در زمان مشروطیت خطراتی موقعیت دین را تهدید میکند
 -آبادیان .حسین :مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،تهران ،نشر نی،1374 ،
صفحههای  48و  .49به نقل از صواعق س��بعه ،ش��یخ ابواحلسن مرندی ،جاپ سنگی،
 1344قمری ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 -جنفی مرندی .ش�یخ ابواحلس�ن :رس�اله دالئ�ل براهین الفرقان ف�ی بطالن قوانین
نواس�خ محکمات القرآن ،رس��ائل مش��روطیت به کوش��ش غالمحس��ین زرگری نژاد،
صفحه های  195تا .255
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و او ب��ا توجه به فریضه امر به معروف و نه��ی از منکر ،وظیفه خود
میداند که همکیشان خود را نصیحت مناید و مردم را از ظلمت جهالت
برهاند .به همین منظور برای روش��ن شدن اذهان مسلمانان ،او این
رس��اله را در دوازده برهان و یک خامته انتش��ار میدهد .با توجه به
مطالبی که ابواحلس��ن مرندی در برهانهای دوازده گانه رساله خود
نوشته است ،نظرات او را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
برهان اول :ابواحلسن مرندی میگوید که اطاعت از سلطان وقت و
دعای بقای پادشاه ،از وظایف مردم است.
«ک�ه حفظ بیضه اسلام و آس�ایش خاص و عام و انتظ�ام احکام ...و
ترویج شریعت ...به وجود مسعود پادشاه است».

برهان دوم :مرندی در این بخش میگوید که خداوند هیچ چیزی را
در قرآن فروگذار نکرده اس��ت و هر کس غیر از این تصور کند ،خدا و
پیغمبر را تکذیب کرده و تکذیب کننده خدا ،کافر اس��ت .مرندی آنگاه
با آوردن شواهدی از احکام اسالم اعتقاد دارد که با وجود کتاب قرآن
نیازی به وضع قوانین جدید وجود ندارد.
برهان سوم :او در برهان سوم رساله خود ،اعالم خطر میکند که
ممکن است مملکت حتت استیالی کفار و اهل ذمه در آید.
«در مذمت و توبیخ اش�خاص بیدیانت و جتاوز کنندگان از حدود
شرعیت و تصدی آنان بر مناصب جلیله ائمه هدی ،و شرح استیال
و حکوم�ت کف�ار و اهل ذمه مث�ل یهود و نصاری و مستش�ارهای

خارجی در امور مسلمین و مهام مملکت اسالمی».

بره�ان چه�ارم :مرندی در این برهان مخالف��ت خود را با انتخاب
وکال بیان میکند .او با اصل وجودی مجلس شورا ،به صورتی که به
وج��ود آمده بود ،مخالف ب��ود و قوانینی را که وکال ،در مجلس وضع
میکردن��د را «جعل احکام به عقول ناقصه و کث�رت آرا باطله ...در جعل
قانون محکمات قرآن» ،میداند.
برهان هشتم :ابواحلسن مرندی در این برهان به جتزیه حتلیل مواد
قانون اساسی مشروطیت میپردازد .او با اصل برابری و مساوات ،که
  -رساله دالئل براهین الفرقان شیخ جنفی ،رسائل مشروطیت صفحه .201
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شعار مشروطهخواهان بود ،مخالفت میکند .او نابرابریهای انسانی
در اسالم را ،حق مسلّم مسلمانان میداند و از این که مشروطیت حق
آزادی و انتخاب وکیل ،به غیر مسلمانان داده است ،انتقاد میکند .او
مینویسد:
«مشروطیت که به گمان خود بسط بساط مساوات و عدالت کرده
و آنان که از برای خود حقی منییافتند ،صاحب حقش�ان منوده و
ب�ه یهود و نصاری و مجوس حق انتخ�اب وکیل و حق ملیت [حق
مذهبی] داده و آنها را با مسلمانان برادر وطنی کرده و اهل فجور
را آزادی بخش�یده اس�ت ،چرا ح�ق ثابت اسلام را از بین برده و

مسلمانان را از حق ملیت [حق مذهبی] خود محروم منوده»...

ابواحلس��ن مرندی معتقد است که کلیه معادن ایران به طور عموم،
بر وفق مذهب اسالم مهریه حضرت صدیقه است و خمس عایدات آن،

حق بنیفاطمه است.

مرندی در رساله خود مینویسد :آن چه در اراضی فتوحات َعنوَه

است مخصوص امام زمان است.
ش��یخ ابواحلسن جنفی در آخر رس��اله خود مینویسد که در طول
تاریخ چهار فرقه ضاله و مضله در جهان وجود داشتند که دارای عقاید
باطلی بودند و این گروهها عبارتند از :مزدکیها در دوران انوشیروان
ساس��انی ،خوارج نهروان در دوران حضرت علی ،بالش��ویکها در
روس��یه و گروه مش��روطهخواهان درایران .او در آخر رس��اله خود
نتیجهگیری میکند که «مشروطه با شرک در عدد و معنی برابر و مساوی


است».

محمد حسین تبریزی
محمد حس��ین تبریزی از دیگر فقهای مخالف مش��روطه است ،او
  -رساله دالئل براهین الفرقان شیخ جنفی ،رسائل مشروطیت صفحه .223
  -رساله دالئل براهین الفرقان شیخ جنفی ،رسائل مشروطیت صفحه .245
 -منظور از اراضی فتوحات َع َنوه اراضی و زمینهایی اس��ت که مس��لمانان از طریق
جنگ از غیرمسلمانان میگیرند.
  -رساله دالئل براهین الفرقان شیخ جنفی ،رسائل مشروطیت صفحه .245
  -رساله دالئل براهین الفرقان شیخ جنفی ،رسائل مشروطیت صفحههای  249تا .251
جمع عددی حروف مشروطه و مشرک هر کلمه به تنهائی برابر  90میباشد.
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رس��الهای به نام «کش�ف املراد من املش�روطه واالس�تبداد» نوشته
است ،که در آن رساله با مشروطیت مخالفت میکند .او در این رساله
اشاره می کند که شرع اسالم متام احکامی را که مسلمانان نیاز دارند
را وضع کرده اس��ت و با وجود قرآن نیازی به وضع هیچگونه قانون
جدیدی نیست .او در رساله خود مینویسد:
« ...ش�ارع مق�دس کلی�ه احکام از عب�ادات و معاملات و عقود و
ایقاع�ات و حدود و قصاص و میراث و کف�ارات ،حتی حکم خواب
و خوراک و لباس پوش�یدن ومبال [مس�تراح] رفنت و معاشرت با
مردم کردن تا ارش خدش را معین کرده اس�ت ،پس با وجود این،
چگونه ع�دهای که خود را معتقد به ق�رآن میدانند فریب چند نفر
ش�یطان انس�انمنا را خورده به جای کعب�ه ،مجلس پارملنت منا
را ق�رار داده و عوض قرآن ،قانون بخواهند و احکام نبوی را کهنه

خوانده ،نظامنامه اساسی مطالبه کنند»...

با توجه به آنچه که نقل شد ،دیدگاههای روحانیون مخالف مشروطه
و یا مشروعهخواه را میتوان به صورت زیر جمعبندی کرد.
 -1آن��ان معتقد بودند که متام قوانین مورد لزوم بش��ری در قرآن
آمده است و با وجود قرآن و کتابهای مذهبی که روحانیون شیعه در
طول تاریخ نوشتهاند ،نیازی به وضع قوانین جدیدی منیباشد .آنان
با اصل وضع قوانین ،توس��ط منایندگان مجلس شورای ملی مخالف
بودند.
 -2آنان معتقد بودند که متام قوانین جاری در کشور باید مطابق با
قوانین اسالمی و شرع باشد و این قوانین نباید هیچ مغایرتی با قوانین
اسالم و فقه شیعه داشته باشد.
 -3آنان مخالف برابری انس��انها بودند و به طبقهبندی انسانها
طبق فقه ش��یعه اعتقاد داش��تند و آنرا حق مسلمانان میدانستند که
طبق قوانین قرآن و فقه شیعه این حق به مسلمانان داده شده است و
این نابرابری را دلیلی برای سروری مسلمانان میدانستند.
 -اندازهگیری نشان و اثر زخم و خراش ،کنایه از بحث در جزئیترین امور.
 -رساله کش�ف املراد من املشروطه واالستبداد ،محمدحسین بن علی تبریزی ،آورده
شده در کتاب مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،آبادیان ،صفحه .49
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 -4آنان با اصل آزادی مخالف بودند و معتقد بودند که آزادی بیان
و مطبوعات با نظام اس�لامی مغایرت دارد و باعث تضعیف اس�لام
میشود.
 -5آن��ان قوه قضاییه و دادگس��تری را در محدوده اختیارات فقها
میدانس��تند و مخالف وضع هر گونه قوانین قضایی عرفی ،خارج از
قوانین شرعی بودند .آنها منیخواستند که مهار نظام قضایی کشور
از دست فقها خارج شود.
دیدگاههای روحانیون مشروطهخواه
با بررس��ی آرا و عمل کردهای روحانیون مشروطه خواه ،مشاهده
میش��ود که نظرگاهه��ای آنان در زمین��ه آزادی و برابری و س��ایر
دیدگاههای اعتقادی ،تفاوت اساسی با دیدگاههای روحانیون مخالف
مش��روطه نداشته است .گروه روحانیون مشروطهخواه هم با آن نوع
آزادی و برابری و حقوق بشری که رهبران فکری مشروطیت به آن معتقد
بودند و به صورت دمکراسیهای کشورهای اروپایی در آن زمان وجود
داش��ت ،موافقت نداشتند و اکثر آنان آزادی و برابری را در حد قوانین
اسالمی و شرعی میخواس��تند .با بررسی آرا و عقاید آنان مشاهده
میگردد که گروهی از این روحانیون که به عنوان مش��روطهخواه در
تاریخ نام برده ش��دهاند ،از هر مس��تبدی مستبدتر بودند و مشخص
نیست که چگونه میتوان آنان را در زمره مشروطهخواهان به حساب
آورد .گروهی از آنان تصور میکردند که منظور از برقراری مشروطیت
آن اس��ت که متام قوانین شرع اسالمی در مملکت پیاده شود و وظیفه
مجلس شورا است که به برقراری امر به معروف و نهی از منکر کمک
کند (س��ید نصراهلل تقوی اخوی) .ش��ماری دیگر از آنان معتقد بودند
ک��ه متام قوانین مدنی و حقوقی مورد نیاز بش��ر در قرآن آمده اس��ت
و با وج��ود کتاب قرآن نیازی به کتابی دیگ��ر در زمینه قوانین مدنی
وجود ندارد (عماد العلما خلخالی) .دیگری معتقد بود که یکی از اهداف
برقراری مش��روطیت در ایران ،اجرای مجدد قوانین ش��رعی از قبیل
گرفنت جزیه و ارث در مورد اهل ذمه اس��ت (عبد احلس��ین الری) .آقا
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جنفی در اصفهان ،که پرونده قطوری در قتلعام بابیان و افراد بیگناه
دیگر داش��ت و عملکردها و دیدگاههایش مش��خص میکرد که از هر
مستبدی ،مستبدتر اس��ت ،به ناگاه مشروطهخواه میشود واعالمیه
در پشتیبانی مشروطیت صادر میکند .این پرسش مطرح میگردد که
چرا گروهی از روحانیون از مشروطه پشتیبانی کردند؟ بهترین شرحی
را که میتوان دلیل پیوس�تن روحانیون مشروطهخواه به این نهضت
یافت توجیهی اس��ت که سید محمد طباطبایی روحانی مشروطه خواه
پس از برقراری مشروطیت بیان کرده است ،او میگوید:
«م�ا ممال�ک مش�روطه را که خودم�ان ندیده بودی�م .ولی آن چه
شنیده بودیم و آن هایی که ممالک مشروطه را دیده ،به ما گفتند
مش�روطیت موج�ب امنی�ت و آبادی مملکت اس�ت .ما هم ش�وق
عش�قی حاصل من�وده ،تا ترتی�ب مش�روطیت را در این مملکت

برقرار منودیم».

در این بخش کوشش خواهد شد تا دیدگاههای گروهی از روحانیون
که در تاریخ مشروطیت از آنان به عنوان مشروطهخواه نام برده شده
اس��ت ،در مورد دو مبحث اصلی مش��روطیت؛ آزادی و برابری مورد
بررسی قرار گیرد.
محمدحسین نائینی
محمدحس��ین نائینی در سال  1277قمری 1860/میالدی در نائین
اصفهان به دنیا آمد و در نائین و اصفهان حتصیل کرد ،س��پس برای
تکمیل حتصیالت به جنف رفت و در مجلس درس میرزای ش��یرازی و
آخوند خراسانی حضور یافت .او کتاب «تنبیه االمة و تنزیه امللة» را
تالیف و در ربیعاالول س��ال  1327قمری/آوریل  1909میالدی ،یعنی
حدود سه سال پس از ش��روع مشروطیت منتشر کرد .نائینی در این
کتاب سعی کرده است که ثابت کند اهداف مشروطیت با قوانین شرع
اسالم مطابقت دارد .کتاب نایینی ،یکی از منابع اصلی است که در آن
دوران روحانیون به آن اس��تناد کردند ،تا مشروعیت مشروطیت را از
 -فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران ،آدمیت ،صفحه .4
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نظر اس�لام و فقه شیعه توجیه کنند .فهرست موضوعی کتاب از قرار
زیر است:
مقدمه :حقیقت استبداد ،مشروطیت ،قانون اساسی ،مجلس شورا،
ُحریت ،مساوات
فصل اول :اساس و حقیقت سلطنت ،احنراف از وضع اولی
فصل دوم :آیا حتدید سلطه در عصر غیبت امام واجب است؟
فصل سوم :آیا مشروطیت برای حتدید کافی و بیاشکال است؟
فصل چهارمُ :شبَهات و اشکاالتی که دربارهی تأسیس مشروطیت
شده و جواب آن
ص َحت و مشروعیت مداخله و نظر منایندگان و وظیفه
فصل پنجمِ :
عملی و شرایط آنان
خامته مشتمل بر دو قسمت:
اول :در بیان قوای نگهبان استبداد
دوم :چاره و عالج قوای استبداد
گروهی از پژوهش��گران در مورد آرای نایینی و کتاب او نقدهایی
نوش��تهاند و آرای او را مورد بررس��ی قرار دادهاند .با توجه به این
بررسیها ،میتوان دید گاههای نائینی را اینگونه خالصه کرد:
 - 1آیتاهلل نائینی معتقد بود که اروپاییان اصول متدن و سیاس��ت
خود را در دوران جنگهای صلیبی از مس��لمانان اخذ کردند .اصول
متدن و سیاست اروپاییان ،از قرآن و سنت اسالمی اقتباس شده است

و کاربرد این اصول توسط آنان بود که باعث پیشرفت اروپا شد.
 -از جمله محققانی که آرای نایینی را در کتاب تنبیه االمة و تنزیه امللة مورد بررس��ی
قرار دادهاند ،میتوان از اشخاص زیر نام برد:
 -1حس��ن یوسفی اش��کوری ،در گفتگو با ناصر رحیم خانی« ،روح و جان مشروطه،
برابری انسانهاست» .این گفتگو در سایت خبری اخبار روز منتشر شده است.
 -2محسن آرمین ،مقاله :اندیشه سیاسی عالمه نائینی  -اندیشه نامتام ،انتشار یافته
در روزنامه شرق ،شماره  ،855سال چهارم  20شهریور  11 ،1385سپتامبر .2006
 -3ماشاءاهلل آجودانی ،کتاب :مشروطه ایرانی صفحه های  393تا .401
 – 4حسین آبادیان ،کتاب :مبانی حکومت مشروطه و مشروعه ،فصل ششم– نائینی و
تلقی دینی از مشروطه ،صفحههای  64تا. 82
 -5فریدون آدمیت ،کتاب :ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ،صفحههای  238تا .249

 -آجودانی .ماشاءاهلل :مشروطه ایرانی ،تهران ،اختران ،چاپ هفتم  ،1385صفحه .369
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 - 2نائینی وظایف دولت را مبتنی بر دو اصل میداند:
اصل اول – سیاست داخلی «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت
ن�وع اهالی و رس�انیدن ه�ر ذیحقی به ح�ق خود و من�ع از تعدی و

تطاول».
اصل دوم – سیاس��ت خارجی «محافظت مملکت اس�ت از مداخله
اجان�ب  .....و تهی�ه قوه دفاعیه و اس�تعداد حربی�ه و غیر ذلک ،این
معنی را در لس�ان متش�رعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل ،حفظ

وطنش خوانند».
 – 3نائینی نوع حکومت سلطنتی را به دو گروه استبدادی (متلکیه) و
مشروطه (والیتیه) تقسیم میکند و برای این که سلطان وقت ملزم باشد
که حکومت مشروطه را دنبال کند ،او معتقد است که باید نظامنامهای
برای آن نوشت ،اساس این نظامنامه بر مبنای رسایل علمیه مجتهدان
و فقه شیعه است .اصول این نظامنامه نباید منافاتی با قوانین شرع
و اس�لام داشته باشد« .صحت و مش�روعیت آن ...جز عدم مخالفت

فصولش با قوانین شرعیه ،شرط دیگری معتبر خنواهد بود».
 – 4دیدگاه نائینی در مورد اصل مساوات و برابری ،تفاوت اساسی
با دیدگاه مش��روطهخواهان غیرمذهبی داشت .او از دیدگاه مشروطه
خواهان در مورد مس��اوات و برابری انتقاد میکرد .ماشااهلل آجودانی
در این مورد مینویسد :آیت اهلل نائینی ...با اشاره به اصل مساوات،
به اعتراض مینویس��د که دشمنان مشروطه ،مس��اوات را چنان به
«ص�ورت قبیحه» جلوه دادند که «نه تنها مس�لمانان روی زمین بلکه
قاطبه ملیین از آن بیزارند ».مقصود نائینی از ملیین پیروان شریعت
است نه ملی گرایان.
 – 5یوسفی اشکوری میگوید :نائینی معتقد است که استبداد ،شرک
عملی ،یا کفر عملی اس��ت .این اولین بار اس��ت که یک عالم اسالمی
  -مشروطه ایرانی ،صفحه .398
  -مشروطه ایرانی ،صفحه .394
 -مشروطه ایرانی ،صفحه .397
 -مشروطه ایرانی ،صفحه  404به نقل از کتاب نائینی صفحه .14
 -مشروطه ایرانی ،صفحه 182
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شیعی ،استبداد را کفر میداند .نائینی میگوید دو شعبه استبداد وجود
دارد« ،شعبه استبداد سیاسی» و «شعبه استبداد دینی» .اگر استبداد
سیاس��ی عالج پذیر باشد استبداد دینی عالجپذیر نیست ،برای این که

آنان خود را مناینده خدا میداند و به نام دین خدا حرف میزند.
 – 6حسین آبادیان دیدگاههای نایینی را در باره آزادی و مساوات
این گونه جتزیه حتلیل میکند:
«آزادی و مساوات از دید نائینی معنا و مفهومی غیر از برداشتهای
لیبرالیس�تی غرب از این دو مفهوم دارد .نائینی از به کارگیری دو
مفهوم آزادی و مساوات صرفًا برابری مردم با حکمرانان را مد نظر
داشت .ماهیت آزادی مورد نظر او با آنچه در غرب میگذشت تفاوت
بنیادین داشت .او آزادی را بیشتر در حوزه عمل سیاسی و از باب
مهار اس�تبداد مد نظر قرار میداد .مس�اوات در نظر نائینی مفهوم
متفاوتی با دیدگاه رایج و شایع در غرب داشت بر مبنای مساوات در
غرب انسانها به هنگام تولد ،به صورتی طبیعی برابر و مساویاند
و از نظر حقوقی هیچ کدام بر دیگری رجحان و برتری ندارد .نائینی
بر خالف حکمای غرب ،به مس�اوات منشا دینی بخشید و به جای
آنکه ریشه آن را در حقوق طبیعی جستجو کند ،در مبانی شریعت
میجس�ت .در واقع وی اوال به تقدس و تغییر ناپذیری احکام شرع
تاکید میورزید و ثانیًا در مقام اجرایی ،قضای اسالم و احکام آن را
معی�ار قرار میداد و به همین دلیل برابری ادیان [در نتیجه برابری

انسانها] را منیپذیرفت».

محمد کاظم خراسانی
شیخ عبداهلل ماززندرانی
شیخ محمد حسین تهرانی
محمدکاظم خراس��انی از علمای بزرگ جنف در دوران مشروطیت
 -یوسفی اشکوری .حسن :در گفتگو با ناصر رحیم خانی« ،روح و جان مشروطه ،برابری
انسان هاست» .منت کامل این گفتگو در سایت خبری اخبار روز منتشر شده است.
  -آبادیان .حسین :مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،تهران ،نشر نی،1374 ،
صفحههای  64تا .70
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است .او به همراه شیخ عبداهلل مازندرانی و شیخ محمدحسین تهرانی
دیگر علمای جنف ،از نهضت مشروطه پشتیبانی کردند .آنان در دوران
نهضت مشروطیت در دفاع از مشروطه و به طرفداری از آزادیخواهان
اعالمیههای بس��یاری صادر کردند و هر سه نفر به اتفاق یکدیگر این
اعالمیهها وفتواها را مهر و امضا کردند ،به همین دلیل آنان به عنوان
علمای س��ه گانه جنف مشهورند .آخوند خراسانی ویارانش در جنف،
در متام دوران پیش از مشروطیت در کنار مشروطه خواهان ایستادند و
از آنان پشتیبانی کردند .پس از آن که محمدعلی شاه مجلس را به توپ
بست و مشروطه را به طور موقت تعطیل کرد ،یعنی در زمان استبداد
صغیر هم ،آخوند خراسانی با فتواهایی که از جنف صادر کرد ،مردم را
به مخالفت با محمدعلی شاه فراخواند و از مردم خواست بر ضد شاه
اقدام کنند .شیخ فضلاهلل نوری و دیگر روحانیون مخالف مشروطه،
طی نامههایی که به آخوند خراسانی مینویسند ،به او یادآور میشود
که اهداف مش��روطه خواهان بخصوص اص��ول آزادی و برابری ،با
قوانین ش��رع اسالم و فقه شیعه ،در تضاد است و از او میخواهد که
دیگر از نهضت پشتیبانی نکند ،ولی او به نامههای شیخ و دیگر روحانیون
مخالف مش��روطه ،توجهای منیکند و همچنان از مشروطه پشتیبانی
میکند .مشخص نیست با اینکه آخوند خراسانی و یارانش ،به خوبی
از اهداف مشروطهخواهان غیر مذهبی آگاه بودند و تضاد آن اهداف را
با شرع اسالم میدانستند ،به چه دلیل به برقراری مشروطیت اصرار
 -آخوند خراسانی در نامهای که در دوران استبداد صغیر به محمدعلی شاه مینویسد،
به او توصیه میکند که از مخالفت با مشروطه دست بردارد و خواهان بازگشایی دوباره
مجلس شورای ملی میشود .منت نامه خراسانی در «روزنامه صور اسرافیل ،سال دوم
ش��ماره  ،2نهم فوریه سال  1909میالدی ،صفحه  »3آمده است .در نامهای دیگر ،آخوند
خراسانی همین توصیه را به محمدعلی شاه کرده است( .فصلنامه تاریخ معاصر ایران،
شماره  ،38سال دهم تابستان  ،1385صفحه .)277
  -به عنوان مثال میتوان به نامهای که آخوند رستم آبادی روحانی مخالف مشروطه به
علمای سه گانه جنف مینویسد اشاره کرد .در این نامه آخوند رستم آبادی دالیل مخالفت
خود با مش��روطه را به آنان مینویسد و تضاد هدفهای مشروطه خواهان را با قوانین
اس�لامی گوشزد میکند( .نامه آیتاهلل آخوند رستم آبادی به علمای جنف در مورد دالیل
مخالفت با مش��روطیت ،فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،سال دهم ،شماره  ،38تابستان
 ،1385صفحهه��ای  290و )291قس��متهایی از این نامه در بخش بررس��ی دیدگاههای
آخوند رستم آبادی آمده است ،صفحه  335این کتاب.
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ورزیدند .نکته جالب توجه آن اس��ت که پس از استقرار مشروطیت و
خلع محمدعلی شاه ،آخوند خراسانی و شیخ عبداهلل مازندرانی دو تن
از علمای این گروه س��ه نفره ،درالیحه کوتاهی که منتش��ر میکنند،
تغییر موضع میدهند و تقریبًا همان آرا و دیدگاههای شیخ فضلاهلل را
تکرار میکنند .آنان تعریف جدیدی ازمشروطیت را ارائه میدهند که با
نظرگاههای مشروطه خواهان غیرمذهبی ،تفاوت بسیار داشت .آنان
در الیحه خود میآورند:
«مشروطیت هر مملکت ،عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات
س�لطنتی و دوایر دولتی اس�ت ،به عدم ختطی از حدود و قوانین
موضوعه :بر طبق مذاهب رمسی آن مملکت».

آنگاه آنان چنین نتیجه میگیرند که چون دین رمسی ایران اس�لام
است و مذهب آن اثنیعشری ،بنابراین وظیفه دولت و ملت آن است که
از حدود قوانین اسالمی نباید جتاوز کنند و متام قوانینی که در مملکت
وضع میگردد ،باید منطبق بر آن باشد.
«و چ�ون مذهب رمسی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه
اثنا عشریه ...است ،پس حقیقتًا ،مشروطیت و آزادی ایران عبارت
از ع�دم جت�اوز دولت و ملت از قوانین منطبق�ه بر احکام خاصه و
عامه مستفاده از مذهب ،و بنیه بر اجرای احکام الهیه ،عز امسه ،و
حفظ نوامیس شرعیه و ملیه [منظور مذهب است] و منع از منکرات
اسالمیات ...و صیانت بیضه اسالم»...،

آنان تاکید میکنند که منایندگان مجلس باید از این امر تبعیت کنند
و این نکته را در نظر داش��ته باشند که مش��روطیت و آزادی در ایران
بر اساس دین اسالم و «مذاهب جعفری» است و آنان حق ندارند «بر
خلاف قوانی�ن و احکام مذاهب جعفری» ،قانونی بر اس��اس «جهل و

زندقه» وضع کنند.
شاید با بررسی اسناد وزارت امور خارجه انگلستان در آن دوران
 -الیحه مراد از مش�روطیت در س�ایر ممالک  -مقصود از مش�روطیت در ایران ،عبداهلل
مازندرانی و محمد کاظم خراس�انی ،نقل شده در کتاب رسائل مشروطیت زرگری نژاد.
صفحههای  485و  .486حجتاالس�لام زرگری نژاد اشاره میکند که :در منت اشاراتی
اس��ت که استنباط میش��ود این الیحه پس از خامته استبداد صغیر و فتح تهران نوشته
شده است.
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در جنف ،به بس��یاری از پرسشها پاسخ داده شود ،که چگونه است
که آخوند خراسانی و یارانش در دوران مشروطیت در جنف با آن همه
تاکیدها و هشدارهای ش��یخ فضلاهلل نوری ودیگر روحانیون مخالف
مشروطه ،آن گونه و بدون هیچ قید و شرطی با مشروطه خواهان غیر
مذهبی همکاری کردند و اعالمیهها در پشتیبانی آنان صادر کردند .ولی
پس از برقراری مشروطیت و خلع محمدعلی شاه از سلطنت ،اینگونه
تغییر موضع دادند و برقراری قوانین شرع را خواستار شدند.
سید عبداهلل بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی
نام سید عبداهلل بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی در دوران مشروطیت
به یکدیگر گره خورده است ،آن دو بزرگوار در متام دوران مشروطیت
در کنار یکدیگر ایستادند و همراه با مشروطهخواهان ،از مشروطییت
پشتیبانی کردند .به همین دلیل در این بخش آرا و دیدگاههای آنان در
یک مبحث بررسی میشود.
سید عبداهلل بهبهانی در س��ال  1257قمری1841/میالدی در جنف
متولد ش��د ،فراگی��ری علوم مذهبی را در جنف اجن��ام داد و به اجازه
اجتهاد نائل شد .بهبهانی در سال  1295قمری 1878/میالدی به تهران
آمد .خنستین باری که نام او به میان آمد در قضیه حتریم تنباکو بود.
سید محمد طباطبائی در سال  1257قمری 1841/میالدی در کربال
به دنیا آمد و در یک سالگی او را به همدان آوردند .او فقه و اصول را
نزد پدرش آموخت و حکمت را نزد ابواحلسن جلوه فرا گرفت .او دوازده
س��ال در نزد میرزای ش��یرازی در عتبات گذراند .طباطبائی در سال
 1311قمری 1893/به تهران آمد .سید محمد طباطبائی پس از سال ها
کوشش در برقراری مشروطیت در سال  1329قمری 1911/میالدی در
تهران در گذشت.
درجه اجتهاد و موقعیت مذهبی بهبهانی و طباطبائی در حد ش��یخ
فضلاهلل نوری و یا آخوند خراس��انی نبود ،ولی قدرت عمل گفتههای
آنان در بین توده مردم عادی آن زمان بس��یار زیاد بود و شاید بتوان
گفت که آنان منایندگی روحانیت مشروطهخواه را در نهضت مشروطیت
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به عهده داش��تند و عمال رهبری بخش روحانی نهضت مشروطیت را
به عهده گرفتند .بهبهانی و طباطبائ��ی حلقه ارتباطی بین توده مردم
و روحانیون بودند .در شوال س��ال  1324قمری 1906/میالدی آن دو
همراه گروهی دیگر علما و جتار برای حتصن به شاه عبدالعظیم رفتند.
در کارش��کنیهایی که ش��یخ فضلاهلل نوری بر ضد مشروطیت اجنام
م��یداد ،آنها بارها به عنوان منایندگان مجلس و مش��روطهخواهان
ب��رای مذاکره نزد او رفتند و حتی طباطبائی تعهد نامهای را نوش��ت
که اگر شیخ فضلاهلل و یارانش حرکتی مخالف و ضد مجلس شورای
ملی کند او ش��خصًا آنان را از تهران بیرون کند .نکتهای که در مورد
نقش بهبهانی و طباطبایی در دوران مشروطیت روشن است ،آن است
که ای��ن دو بزرگوار نقش بزرگی را در برقراری مش��روطیت از طریق
مبارزه با ش��یخ فضلاهلل نوری و یارانش ب��ازی کردند .اقدامات آنان
بود که از طریق ارتباطات مذهبی با مردم عادی ،توانست کوششهای
اخاللگرانه شیخ فضلاهلل نوری بر ضد مشروطیت را تا حدود زیادی
خنثی کنند .مشخص نیس��ت که اگر مجاهدت های آنان بر ضد شیخ
نبود عاقبت مشروطیت به کجا میاجنامید .آنها با توجه به مقبولیتی
ک��ه از حلاظ مذهبی و نف��وذ کالمی که در نظر مردم عادی داش��تند،
دالیلی را که شیخ میآورد که قوانین مشروطیت ،با قوانین اسالمی در
تضاد است ،را خنثی میکردند .در این بخش قصد بازگو کردن نقش
 -منت تعهدنامه به صورت زیر است :من متعهد میشوم اگر جناب حاج شیخ فضلاهلل
بر خالف معاهده که کرده اس��ت رفتار مناید ،خود به شخصه او را از تهران بیرون کنم.
م�لا محمد آملی و حاج میرزا لطفاهلل هم باید بروند 9 .جمادی االولی س��نه  1325محل
امض��ای مبارک محمدبنصادق طباطبائی .ایضا صورت معاهده او از این قرار اس��ت،
حرکتی که مخالف و ضد مجلس مقدس شورای ملی است نکند .اجنمن منعقد نکند .چادر
برپا نکند .همه جا موافق با مجلس باش��د .محل مهر مبارک محمدبنصادق طباطبائی.
به نقل از روزنامه صوراس��رافیل ،شماره  ،5پنجشنبه  15جمادی االولی  27/1325ژوئن
 1907میالدی ،صفحه .4
 -در دوران اس��تبداد صغیر و پس از به توپ بس�تن مجلس س��ید عب��داهلل بهبهانی و
طباطبایی همراه با جهانگیرخان صوراسرافیل و ملکاملتکلمین کتک میخورند و «تقریبا
خلت ،یعنی فقط یک شلوار پاره پاره که غالب جاها پیدا بود در تن داشتند و سر شکسته
و ریش خونی» دستگیر می شوند( .خاطرات ظهیرالدوله صفحه  )363آنان را به باغشاه
انتقال میدهند .در آجنا صوراس��رافیل و ملک املتکلمین را میکشند .ولی دو سید را در
باغشاه به خدمت محمدعلی شاه میآورند ،شاه که خود تعصبی در دین داشت« ،به هر
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تاریخی آنان در نهضت مشروطیت نیست ،بلکه قصد بر آن است که از
خالل گفتهها ،نوشتهها و عملکردهای آنان ،دیدگاههای آنها در مورد
قانون ،آزادی ،برابری و مساوات مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه که مش��خص است آن دو سید ،عشق و شوقی برای آبادی و
پیشرفت مملکت در سر داشتند .ولی با متام مشروطهخواهی و مبارزه
با اس��تبداد ،آن دو منیتوانستند وضع قوانینی را در کشور ،بیرون از
قوانین اس�لامی و یا در تضاد با آن قبول کنند .در اظهار نظرهایی که
آن دو کردهاند و یا نامههایی که نوشتهاند این نکته به خوبی مشاهده
میگ��ردد .آنها به تضاد اصل برابری برای متام ایرانیان بدون توجه
به دین و آئین آنان با اصول و قوانین اس�لامی به خوبی آگاه بودند و
منیتوانستند این قانون اسالمی را نقض کنند .بهترین مثالی را که در
این مورد میتوان آورد ،در مورد حادثه قتل فریدون زرتش��تی است،
هنگامی که صحبت از مجازات قاتالن او در مجلس مطرح میش��ود،
بخش روحانیت مجلس به سرکردگی بهبهانی و طباطبایی منیتوانند
حکم مجازات قاتالن مس��لمان را مستقیمًا به خاطر قتل یک زرتشتی
صادر کنند .بلکه حکم مجازات قاتالن را ،به خاطر جرمی دیگر بر آنان

پیاده میکنند.
سید نصراهلل تقوی اخوی
سید نصراهلل تقوی اخوی از علمای معروف دوره مشروطیت است،
که در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان مناینده وعاظ و ذاکرین
به مجلس راه یافت .او به عنوان یکی از روحانیون مشروطهخواه تلقی
میشود .پس از این که گروهی از روحانیون مخالف مشروطه از مجلس
انتقاد کردند که مجلس قوانینی بر خالف دین اسالم وضع کرده است،
او درمقام پاسخگویی بر میآید و رسالهای در تایید مشروطیت و فواید
مجلس ملی انتشار میدهد .رساله او که به صورت سوال جواب است،
دوش��ان خیلی التفات و دجلویی کرده دوازده هزار تومان به آقا سید عبداهلل حواله داد .او
هم روی شاه را بوسید .آقاسید محمد را هم سه هزار تومان حواله دادند که برود کربال».
(خاطرات ظهیرالدوله صفحه )376
 -به بخش قتل فریدون زرتشتی چالشی برای برابری ایرانیان مراجعه شود.
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به نام «مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس ملی» نامیده شده است.
تقوی اخوی در این رس��اله اشاره میکند که یکی از فواید مجلس ملی
پیاده کردن متام قوانین اسالمی است و به کمک این مجلس باید امر به
مع��روف و نهی از منکر را تایید و اجرا کرد .او معتقد بود که به کمک
این مجلس میتوان اس�لام را به متام نقاط جهان گسترش داد .او در
رساله خود مینویسد:
«امروز روزی اس�ت که آنهایی که نان و منک اسلام را خوردهاند
و از راه خدمت به شریعت مطهره صاحب شأن و شرف گشتهاند،
ب�ه متام همت متوج�ه اقامه این مجلس ش�وند ...تا به حول الهی
بساط شرع انور از مبدأ شرق به آخر نقطه غرب گسترده شود... .
و آثار اسالم دو روی ارض را سیر کند و محل قبول عاملیان افتد.
 ب�ه قوت این مجلس میت�وان آمرین به معروف و ناهین از منکررا تایید کرد.
 به قوت این مجلس میتوان بدون ختصیص و اس�تثناء ،احکامالهی را نسبت به وضیع و شریف مجری داشت.
 ب�ه قوت این مجلس میتوان ،معرف�ی صحیح از اصول صافیهاسالم کرد .به طوری که دین حنیف اسالم قبول عامه یابد.
 ب�ه قوت این مجل�س میتوان عموم این م�ردم را به صحت دیناسالم از صمیم قلب معتقد و آشنا کرد.
 به قوت این مجلس میتوان دعاة اسالمی به اقطار عالم فرستادتا همه جای دنیا نشر حقایق اسالم کنند».

نصراهلل تقوی در رس��اله خود ،در پاس��خ به پرسشی که از آزادی
انتقاد شده است ،آزادی را این گونه تعریف کرده است:
«معنای�ی را که عقالی دنیا از کلمه آزادی اراده میکنند ،راجع به
اعمال است یا گفتار و افکار .حریت در اعمال آن است که هر کس از
حقوق خاصه خود ،هم چون مسکن و ماکل و ملبس به هر قسم که
خواهد متمتع ش�ود تا به درجهای که نسبت به حقوق غیر ،جتاوز
نشود .حریت در گفتار و افکار آن است که در بیان  ...خیر عمومی

که در نظر دارد ،بدون مالحظه و بیم در نطق و قلم اظهار کند».

 -تقوی اخوی .سید نصراهلل :رساله سئوال و جواب در فواید مجلس ملی ،کتاب رسایل
مشروطیت ،صفحه های  261تا .272
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عماد العلما خلخالی
عماد العلما خلخالی از دیگر علمای طرفدار مش��روطه محس��وب
میشود .او رس��الهای حتت عنوان «بی�ان معنی سلطنت مشروطه و
فوائدها» در دفاع از مش��روطه نوشته اس��ت .او دلیل انتشار رساله
خود را چنین بیان میکند که گروهی از مش��روطهخواهان به مقصود
و مرام مش��روطهطلبان به خوبی آگاهی ندارند و او این رس��اله را به
منظور روشن شدن وبررسی حقیقت مساله منتشر میکند .عمادالعلما
معتقد بود که متام قوانین ایران باید مطابق با قوانین شرعی باشد .او
معتقد اس��ت که متام قوانین مدنی وسیاسی مورد لزوم در قرآن مجید
آمده اس��ت و با وجود کتاب قرآن به هیچ کتاب دیگری در زمینه وضع
قوانین سیاس��ی ومدنی لزومی نیست .عمادالعلما خلخالی در رساله
خود میآورد:
«قوانین ایرانیان باید با قواعد شرعیه آنها موافقت داشته باشد
و آنچه مخالف با قواعد شرعیه آنها دارد ،آنرا نباید قانون شمرد
و به اجرای آن نشاید پرداخت.
ق�رآن مجی�د جامع جمیع قوانین ش�رعیه و حاوی ب�ه متام قواعد
سیاس�یه و مدنیه اس�ت ،به حدی که احدی به غیر از قرآن شریف
در کلی�ه امور تکلیفه و سیاس�یه و مدنیه محتاج به کتب مساویه
وقانون سیاسیه دیگر خنواهد بود».

عمادالعلما خلخالی معتقد بود که اروپاییان متام اصول قوانین خود
را از قران وسخنان ائمه و کتب فقهای شیعه اقتباس کردهاند.
«خوب به دقت مالحظه کنید معلوم و منکش�ف میشود که اصول
قان�ون اروپاییان ماخ�وذ از قرآن مجید و از کلم�ات ائمه واز کتب
فقهای امامیه است».

خلخالی ملت ایران را وحش��ی و به حیوانات افس��ار گسیختهای
تشبیه میکند که منیتوان به یکباره آنان را متمدن کرد .او این گونه
در مورد ملت ایران قضاوت میکند:
«اما ملت ایران که ش�ش هزار س�ال اس�ت وحش�یصفت و مانند
اش�تران بیافس�ار بار آمدهاند ،چگونه ممکن است آنها را به یک
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دفعه نهی از آن اطوار س�ابقه و امر ب�ه این رفتار و گفتار منود که
یکباره باملره من دون تدریج ،از حالت استبدادی و وحشیگری به
اعل�ی درجه مت�دن منتقل بگردند و لذا اجرای قان�ون اروپاییان بر
ایرانیان مجوز شرعی و عرفی ندارد».

عمادالعلما خلخالی در بخش یازدهم رس��اله خود اش��اره میکند
که دیانت فقط دین اس�لام و مذهب ،فقط مذهب اثنیعش��ری است و
منیتوان هیچگونه انتقاد و یا ایرادی بر آن گرفت .او مینویسد:
«در مس�اله تدین و عقاید مذهبی ملت اسلامیه ابدًا محل صحبت
و جای سخن نیست ...،خدشه در عقاید مذهبی و طعن بر طریقه
جعفری و اس�تهزا به رویه اثنیعش�ری و توهین علما و متس�خر
زهاد و عباد و بد گفنت و رد نوشتن بر مس�لمین عین خطا و غلط
و فسق و کفر است .امروزه مذهب و دیانت منحصر به دین اسالم

است».

مش��خص نیس��ت چگونه میتوان عمادالعلما خلخالی را با چنین
دیدگاههایی در زمره مشروطهخواهان به حساب آورد .نگاه خلخالی
به انس��ان در زمینه آزادی وبرابری با نگاه مش��روطهخواهان واقعی
در تضاد کامل اس��ت و شباهت بس��یاری به آرای روحانیون مخالف
مشروطه دارد.
سید عبداحلسین الری
سیدعبداحلس��ین الری از دیگر علمایی اس��ت ک��ه از او به عنوان
مش��روطهخواه نام برده میش��ود .نگاهی که او به مشروطیت دارد
 -خلخال�ی .عماد العلما :رس�اله بیان س�لطنت مش�روطه و فوائدها ،کتاب رس��ایل
مشروطیت ،صفحههای  295تا .334
 -س��ید عبداحلس��ین الری بر خالف ش��هرتش اهل فارس و الرنب��ود .او دزفولی بود.
عبداحلسین الری در الر نوعی حکومت خود مختار تاسیس کرد .حکومت او برای کارهای
پس��تی متبرهایی چاپ کرده بود که بر روی آنها عبارت «پس��ت ملت الر» و «پست ملت
اسالم» آمده بود .او دستور داده بود از مببی منگنه بخرند و به الر بفرستند تا سکههای
طال و نق��ره را هم به نام الر بزنند که فرصت نیافت( .مقاله بازخوانی تاریخ جنبش ملی
مشروطیت و آرمانهای آن ،عقاب علی احمدی .به نقل از تاریخ الرستان از سیدعالءالدین
مورخ الری صفحههای  201و .)202مخبرالس��لطنه هدایت در مقام حاکم فارس ،در بهار
سال  1294خورشیدی اردوی کافی به الر فرستاد و به گفته خودش شر سیدعبداحلسین
را که علم استقالل برقرار کرده بود کوتاه کرد.
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تفاوتی اساس��ی با نگاه مشروطهخواهان غیرمذهبی دارد .حتی نگاه
او با دیگر روحانیون مش��روطهخواه ،چون نائینی و آخوند خراسانی
تفاوت میکند .آرای عبداحلسین الری شباهت بسیاری به آرای فقهای
ضد مشروطه دارد و شاید به توان گفت در پارهای از مواقع از آنان هم
افراطیتر اس��ت .او رسالهای در طرفداری از مشروطه مورد نظر خود
به نام «قانون مشروطه مشروعه» منتشر کرده است .که دیدگاههای
او را مشخص میکند .عبداحلسین الری در این رساله بیان میکند که
هیچ یک از قوانین مشروطه نباید منافاتی با قوانین شرع اسالم داشته
باشد.
«هیچ نظر وشورایی و هیچ تدبیر و آرایی ،از هیچ عقل و عقالیی
و هیچ ذیشعور و دانایی محل اعتبار و اعتنایی نبوده و خنواهد
بود ،مگر راجع به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علماء
اعالم و نواب حضرت خیراالنام و عقل عقیل مستقل امام واالمقام

و قواعد و قوانین شرع اسالم».

عبداحلسین الری معتقد بود که قانون مشروطیت باید بر آن نظارت
کند که باشد که مسلمین لباس بیگانگان را نپوشند و مشابه زرتشتیان
نباشند .او میگفت دست اطبای خارجی را باید از ایران کوتاه کرد.
«قانون ملی (قانون اساسی مشروطه) باید ناظر به حتقیق تبری
از شوم مشئوم همراهی و مشابهت ،همانندی ،همگونی و پوشیدن
لباسهای غیرمس�لمین باشد و کار کند که مسلمین به لباسهای
اسالمیه که سبب شرافت آنها است و دارای شعائر اسالمی است،
ملبس شوند.
قان�ون ملی باید در جهت کوتاه کردن دس�ت اطبا خبیث خارجی
وضع شود.
قان�ون ملی بای�د ناظر به پرهیز از البس�ه بیگانگان و تش�به به
مجوس (زرتشتی) باشد و مسلمانان را به پوشیدن البسه اسالمی

حتریص کند».

 -رساله قانون مشروطه مشروعه ،از سیدعبداحلسین الری در کتاب رسائل مشروطیت
صفحههای  396 365تا آمده است.
 -رس�اله قانون مشروطه مشروعه ،از سیدعبداحلسین الری ،کتاب رسائل مشروطیت
صفحه .376
 -در رس��اله ،کلمه اطبا بکار برده شده است ،ش��اید مقصود عبداحلسین الری ،اتباع
خارجی بوده است.
 -رس�اله قانون مش�روطه مشروعه ،مقدمه مصحح رس�اله ،کتاب رسائل مشروطیت
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عبداحلس��ین الری معتقد بود که قوانین ش��رعی در مورد اهل ذمه
بای��د اجرا ش��ود و اخذ جزیه که باکوش��شهای فراوان��ی در دوران
ناصرالدینش��اه لغو شده بود ،باید دوباره بر اهل ذمه بر قرار گردد.
مجلس و قانون مش��روطیت باید ناظر بر اجرای این قوانین باشند .او
معتق��د بود که اگر این قوانین تا کنون اجرا ش��ده بود ،یک تن از کفار
تاح��اال در دنیا باقی منانده بود .گروهی از آن��ان به اجبار و گروهی
دیگر با میل خود ،همگی مس��لمان ش��ده بودند .او اعتقاد داشت که
غیرمسلمانانی که مخالف شرایط اهل ذمه عمل کنند خونشان مباح و
مالشان حالل است.
ذمه و ضرب جزیه بر
«قانون ملی و مصلحت کلی مقتضی ...عقد ّ
کفار و اهل کتاب بر وجه مقرر ش�رعی ،کما و کیفا و اخذا و صرفا
ومصروف�ه مصارف بیتامل�ال ...و اما فوای�د و مصاحل نوعیه و
مقرره
جزیه این است که هر کدام مخالفت شرایط
احکام مل ّیه اهل ّ
ّ
ذم�ه منودند ،خون و م�ال او حالل و داخل بیت املال .و اما فواید و
ّ
مصاحل نوعی عملی شرعی این است که اگر به این منوال و حکم...
ب�ا کفار معامله و اعمال ،هر آیین�ه متام کفره بالطوع و الرغبه در
چند س�ال مشرف به شرف اسالم میشدند و تا کنون یک کافر در

عالم باقی بر کفر نبوده».

حس��ین آبادیان که نظرگاههای عبداحلسین الری را مورد جتزیه و
حتلیل قرار داده است مینویسد:
«منظور سید الری از مشورت و شورا ،مشورت زمامداران سیاسی
با علما بود و حکومت مورد نظر س�ید ،نه تنها مش�روطیت نبود،
بلکه دقیقًا نقطه مقابل آن به حساب میآمد و حکومت مورد نظرش
کامال هویت دینی و غیر عرفی داش�ت .بجز حاکم ش�رع کس�ی را
حق تأس�یس مجلس نیس�ت و حق تعیین و انتخ�اب هم بر عهده
مردم نیس�ت و این کار در صورتی ممکن و میس�ر اس�ت که حاکم
شرع مسلمالعداله اجازه دهد .منظور سید از عدل ،آن برابری نبود
که در مش�روطیت تبلیغ میش�د و از این مفهوم حتی جملهای در
آثار سید دیده منیشود .از آزادی حتی لغتی در رسائل سید دیده

صفحه .369
 -الری .سید عبد احلسین :رساله قانون مشروطه مشروعه ،کتاب رسائل مشروطیت،
صفحههای  386و .387
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منیشود».

در رساله دیگری که عبداحلسین الری به نام «قانون در احتاد دولت
و ملت» منتش��ر میکند ،تصوری را که او از مش��روطه ،مش��روعه و
مجلس دارد را مش��خص میکند .او در این رساله از شرایطی که باید
منایندگان داش��ته باش��ند تا بتوانند به عضویت مجلس درآیند سخن
میگوید و معتقد است که رئیس مجلس باید از فقها و روحانیون باشد
و وظیفه مجلس��یان ،مشورت با این فقیه است .سیدالری اختیارات و
قدرت نامح��دودی در اختیار فقیه رئیس مجلس قرار میدهد .نظراتی
را که او برای اداره کش��ور ارائه میدهد با ش��رایط جهانی آغاز قرن
بیس��تم به هیچ وجه س��ازگاری ندارد و ش��باهت زیادی به ش��رایط
اداره کشورهای اش��غال شده اعراب ،در صدر اسالم دارد .سیدالری
تاکید میکند مجلس باید تش�کیل آن در مناسبترین و بهترین ایام ،یعنی
صبحه�ای پنجش�نبه و جمع�ه و در بهتری�ن امکنه ،نظیر بقاع مش�رفه،
مساجد ،مدارس و معابد باشد .او یکی از وجوه درآمد دولت را خمس غنائم
جنگ�ی ،که در اث�ر فتوحات جنگی در داراحلرب بدس�ت میآید ،میداند .او
در فصل شش�م رس�اله خود در باره کمیت و کیفیت اخذ خ�راج بر اراضی

العن َوه سخن میگوید.
مفتوحة َ

با توجه به نوع دیدگاههای عبداحلسین الری ،چگونه میتوان او را
از روحانیون مشروطهخواه به شمار آورد ،مشخص نیست.

شیخ محمدامساعیل محالتی غروی
ش��یخ محم��د محالت��ی از دیگر روحانیونی اس��ت که ب��ه عنوان
مش��روطهخواه به حس��اب میآید .او رس��الهای با عن��وان «الئالی
 -مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،آبادیان ،صفحههای  114تا . 117
 -در صدر اسالم سرزمینهایی را که اعراب از طریق جنگ میگرفتند ،اراضی مفتوحة
العنوه میگفتند و بر مردم آن س��رزمینهای اش��غال شده ،اگر مسلمان منیشدند و اهل
کتاب بودند ،جزیه برقرار میکردند و بر اراضی آنان خراج میبستند.
 -با استفاده از مقدمه نوشته شده بر رساله قانون در احتاد دولت و ملت از عبداحلسین
الری ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحههای  402تا .405
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املربوط�ه فی وجوب املش�روطه» در طرفداری از مشروطیت انتشار
داده ،که در سال  1327قمری به چاپ رسیده است .محالتی در انگیزه
خود درباره علل انتش��ار این رس��اله مینویس��د ،که پس از استقرار
مش��روطیت ،عدهای از علما نامههایی به علمای جنف نوشتند ،که در
آنها اشاره ش��ده بود که قوانین مش��روطیت موجب اضمحالل دین
اس�لام شده اس��ت .از این رو ،او بر آن شد که با نوشنت این رساله،
به ش��بهات مخالفان پاس��خ دهد .آنچه که از محتوای این رساله بر
میآید این اس��ت که محالتی به طور مشخص در مقام پاسخ دادن به
رسالههای دو تن از روحانیون مخالف مشروطه بوده است .روحانی
اول محمد حسین تبریزی و رساله کشف املراد اوست و روحانی دوم
شیخفضلاهلل نوری و رس��اله حرمت مشروطه او میباشد .در بخش
اول رساله او به سیزده موردی که محمدحسین تبریزی در مورد علل
مخالفت او با مش��روطیت آورده ،پاس��خ داده است و دربخش دوم او
در پنج مورد به ایرادات شیخ فضلاهلل نوری از مشروطیت پاسخ داده
اس��ت .در این جا م��واردی را که محالتی در م��وارد وضع و اجرای
قانون ،آزادی ،مساوات و برابری اظهار نظر کرده است و دیدگاههای
او را در این موارد روشن میکند ،آورده میشود.ابتدا منت ایراد آورده
میشود و سپس پاسخ محالتی نوشته میشود.
ش�ک دوم :قانون مشروطیت بر آن اس��ت که رای اکثریت را مالک
قرار دهد و مردم در متام امور خود تابع قوانین وضع شده در مجلس
ش��ورا باش��ند ،ولو آنکه آن رای یا قانون با احکام شریعه و تکالیف
واجبه و فتوای مجتهدین تضاد داشته باشد.
پاس�خ :محالتی در پاسخ می نویس��د که حدود اختیارات مجلس
در امور دنیایی میباش��د ،اموری مانند این موارد که مجلس تصمیم
بگیرد که س��دی را در منطقهای ایجاد کند و یا راهی س��اخته ش��ود.
مجل��س حقی در م��ورد دخالت در امور دینیه ن��دارد .در انتهای این
پاس��خ ،محالتی مشخصًا اش��اره میکند که اگر عاملی در مجلس با
 -محالتی غروی .محمد امساعیل :رساله الئالی املربوطه فی وجوب املشروطه ،کتاب
رسائل مشروطیت ،صفحههای  489تا .549
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قانونی که در مجلس وضع میگردد مخالفت کند و آن قانون را مخالف
قوانین شرع بداند ،رای مجلس در مقابل قول عالم بیاعتبار است .یا
به عبارتی دیگر مجلس حق تصویب قانونی بر خالف قوانین ش��رع و
مخالفت با علما را ندارد.
شک پنجم :مبانی مشروطیت بر مساوات است ما بین عموم مردم،
علی اختالف مراتبه��م (با وجود اختالف در مراتبش��ان) ،در جمیع
حقوق ،چه ملتی (مراد مذهبی است) و چه دولتی.
پاسخ :برداشت محالتی در مورد مساوات ،برابری مردم در مورد
قوانین و اجرای احکام اس��ت .یعنی اگر کس��ی مرتکب جرمی ش��د،
صرفنظر از این که او دارای چه مقامی است و یا موقعیت اجتماعی
و ثروتش به چه صورتی اس��ت ،حکم در مورد او اجرا شود .هنگامی
که برابری انس��انی مطرح میگردد و مس��اوات در مسائل دینی پیش
میآید و مسائل فقه اسالمی مطرح میگردد ،محالتی از اجرای قوانین
شرع پشتیبانی میکند و به برابری انسانها اعتقاد ندارد و حتی با این
برابری مخالفت میکند .او میگوید« :و اما تس�ویه (تساوی) در حقوق
مل�ی (حقوق مذهبی) ،پس آن هم حرفی اس�ت نفهمیده ،مگر در میراث بنا
ش�ده که همه ورثه چه دختر و چه پس�ر ،چه مادر ،چه پدر و غیره به یک

نسق ارث ببرند؟ ...پس تسویه در حقوق ملی [مذهبی] یعنی چه؟».

ش�ک ششم :یکی از لوازم مشروطیت ،حریت و آزادی و خودسری
خلق اس��ت در متام حرکات و س��کنات خود .هرچه بخواهند و هرچه
بکنند ...مشروطیت حریت مطلقه میدهد.
پاس�خ :محالت��ی ،آزادی را دو بخش میکن��د .اول :آزادی از قید
اس��تبداد حکومتی .دوم :آزادی از قید مذه��ب و دین .محالتی معتقد
بود که انس��انها حق این را دارند که از قید اس��تبداد حکومتی خارج
ش��وند و «در حقوق مملکتی خود آزاد باش�ند» .نباید ملت در چنگال
حکومت اس��تبدادی اسیر باشند و کس��ی از روی میل خود ،هرچه را
خواس��ت بر س��ر آنان آورد .او میگفت باید قوانینی وضع ش��ود تا
ادارات دولتی بر طبق آن قوانین عمل کنند .اما هنگامی که محالتی به
 -رساله الئالی ...نقل شده در کتاب رسائل مشروطیت ،صفحه .518
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آزادی انس��انها از قید مذهب میرسید او به این آزادی اعتقاد نداشت
و آن را خودسری میخواند .محالتی همان طور که در بخش مساوات
گفته ب��ود دوباره تاکید میکند که مت��ام قوانینی که در مملکت وضع
میگردد باید منطبق بر قوانین اسالمی و فقه مذهب جعفری باشد .او
معتقد بود که آزادی باید در محدوده این قوانین اسالمی باشد و با هر
بخش از آزادی که مغایرتی با این قوانین داش��ت ،مخالفت میکند .او
در انتها چنین نتیجهگیری میکند« :مملکت ایران هم مطابق مذهب خود
بایس�ت در قانون اساسی ملی ،جمیع موازین اسالمیه را که هیچ نکتهای
در آن فروگذار نشده ...است ،در عهده شناسند».

محالت��ی در بخ��ش دوم رس��اله خود س��عی میکند ب��ه دقت به
ایرادهایی که شیخ فضلاهلل نوری از مشروطیت گرفته بود پاسخ دهد.
او ایرادهای ش��یخ را مغالطه میخواند و در پنج بخش آنها را پاسخ
میدهد .در این بخش کوشش میشود مواردی که دیدگاههای محالتی
را ،در مورد وضع قوانین ،آزادی ،مساوات و برابری مشخص میکند،
آورده شود.
مغالطه اول :آن که دین اسالم که نقصی ندارد ،تا آنکه به قانون
جدید تکمیل شود ،بلکه حکم هر چیزی ...معین شده است.
پاسخ :محالتی میگوید که وظیفه وکالی مجلس ،دخالت در امور
و احکام دینی و فقهی نیست و به طور مشخص اشاره میکند که وکال
در مسائل معامالت[ ،قوانین جتاری ،بازرگانی ،معامالت و ارث] قضا
و ش��هادت -حدود و دیات [قوانین قضای��ی ،مجازاتها و بطور کلی
دادگستری] ،نباید دخالتی کنند و این امور را او در محدوده اختیارات
فقها میداند.
مغالطه چهارم :میگوید ای بیش��رف ،اسالم تو را بر اهل ذمه و
کفار ش��رف و برتری داده و تو خودت میگوی��ی من با آنها برادر و
برابرم و حال آنکه بایست ذمی در بالد اسالم ،خوار و زبون و در بین

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

359

ما مسلمین پست و ذلیل باشد.
پاسخ :مسالهای که در اینجا مطرح میگردد برابری ذاتی انسانها
اس��ت .که به قول حسن یوسفیاشکوری روح مشروطه بود .برداشت
شیخ فضلاهلل از اهداف مش��روطهخواهان در مورد برابری انسانها
بس��یار واقعی بود و او حقیق��ت را میگفت .در اینجا محالتی خود به
نوعی از مغلطه در مورد تعریف برابری در مش��روطیت دست میزند.
همانطور که در بررسی شک پنجم به آن اشاره شد ،برداشت محالتی
در مورد برابری و مس��اوات ،برابری مردم مسلمان در مقابل قوانین
فقه��ی موج��ود و اجرای برابر احکام اس��ت .محالتی ب��ه طبقهبندی
انسانها در چارچوب قوانین اسالمی و شیعی اعتقاد کامل داشت .او
به هیچ وجه اعتقادی به برابری ذاتی انسانها نداشت ،او بطور آشکار
مینویسد:


«مراد از تس�ویه [مس�اوی ب�ودن] و برابری ک�ه در این مقام گفته
میش�ود ،نه ای�ن که مراد این باش�د که امتیازات اسلامیه القاء
[به نظر میآید الغا درس�ت باشد] شود و شرافت مذهب اسالم...
مرتفع گردد و با مذهب یهود و غیره ردیف و همعنان شود و قرآن
کریم ...با تورات منس�وخ ،نعوذباهلل ،برابر باشد و چنانچه ِف َرق
مس�لمین که در فروعات اسالمیه مختلفند ،به واسطه اشتراک در
اصول اسلام در احکام مطلقه اسلامیه شریک و همعنانند ،کفار
هم به همین و تیره با آنها سهیم و ردیف باشند و غیره و غیره.

حاشاثم حاشا چنانچه بر هر منصف واضح و معلوم است».

جمعبندی دیدگاههای روحانیون مشروطهخواه
هم��ان طور که مش��اهده ش��د ،آرا و دیدگاهه��ای روحانیونی که
به عنوان مش��روطهخواه مش��هور بودند ،تفاوت اساس��ی با نظرات
روحانی��ون مخالف مش��روطیت ندارد و این دو گروه در بس��یاری از
 -مغالطه چهارم که محالتی آورده است ،اشاره به بخشی از رساله حرمت مشروطه ،از
شیخ فضلاهلل نوری است .منت کامل رساله شیخ ،در کتاب رسائل مشروطه صفحههای
 152تا  167آمده اس��ت .در انتهای این کتاب در پیوس��ت شماره  7بخشهایی از رساله
شیخ آورده شده است.
 -رسالهاللئالی املربوطه… ،محالتی ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحه 546
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موارد مانند هم میاندیش��یدند .دیدگاههای روحانیون مشروطهخواه
طیف بسیار گسترده و عجیبی را شامل میشود که به سختی میتوان
آرای مشترکی را در آن یافت ،تنها اصلی را که متامی آنان در آن اتفاق
نظر داشتند و با روحانیون مخالف مشروطه هم مشترک بود ،در این
اصل بود ک��ه «قوانینی که در ایران وضع میگردد و اجرا میش�ود،
نباید تضادی با قوانین اسالمی داشته باشد و متامی این قوانین باید
از قوانین فقه شیعه تبعیت کند» .شاید بتوان دیدگاههای روحانیون
مشروطهخواه را تا حدودی به صورت زیر جمعبندی کرد:

 -1مس��اوات و برابری از دیدگاه روحانیون مشروطهخواه ،تفاوت
اساس��ی با دیدگاه مش��روطهخواهان غیرمذهبی داش��ت .از دیدگاه
روحانیون مش��روطهخواه مس��اوات و برابری به معنی برابری مردم
مس��لمان در مقابل قوانین و اجرای اح��کام بود .آنان معتقد بودند که
برابری آن اس��ت ک��ه قوانین جزایی در مورد متام مردم مس��لمان به
طور یکس��ان ،صرفنظر از مقام و موقعیت اجتماعیشان ،وضعیت
خانوادگیشان و یا ثروتشان اجرا شود .آنان به برابری ذاتی حقوق
انسانها ،صرفنظر از عقاید مذهبی و یا عقاید اجتماعی و یا سیاسی
آنان اعتقاد نداشتند.
 -2روحانیون مشروطهخواه هم مانند روحانیون مخالف مشروطه
معتقد بودند که متام قوانینی که در کشور وضع و اجرا میگردد ،نباید
هیچگونه مغایرتی با قوانین اسالم و فقه شیعه داشته باشد.
 -3روحانیون مش��روطهخواه دو دیدگاه مختلف در مورد محدوده
فعالیت و قانونگذاری در مجلس شورا را داشتند .گروه اول روحانیونی
بودن��د که وظیفه مجلس و قانونگذاران را ،در محدوده قوانین عرفی و
غیر مذهبی میدانستند .آنان معتقد بودند که مجلس میتواند به طور
مثال قوانینی برای احداث راهها و راهآهن ،ساخنت سدها و یا احداث
کارخانهها وضع کند .ولی هنگامی که وضع قوانینی مطرح میش��د
ک��ه محدوده آن قوانین ،بطور س��نتی قرنها در اختی��ار فقها بود ،با
دخال��ت مجلس در آن محدوده مخالف بودند .به طور مثال از این نوع
قوانین ش��رعی ،قوانین مجازاتها ،قصاص و ح��د و یا ارث و یا به
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طور کلی قوانین دادگس��تری و قضایی را میتوان نام برد ،که وضع
و اجرای این قوانین به طور س��نتی قرنها در محدوده اختیارات فقها
ب��ود و آنها مایل نبودند که مجلس در این موارد دخالت کند .گروهی
دیگر از روحانیون مشروطهخواه مجلس و قانونگذاری آن را به صورت
دیگری توصیف میکردند .آنان معتقد بودند که :قانونگذاری مجلس،
به معنی شکل اجرایی دادن قوانین شرعی است و احکام اسالم همان
است که بود و تا روز قیامت هم خواهد بود ،حاللش حالل ،و حرامش
حرام اس�ت .قانونگذاری مجلس ،قانونگذاری در کیفیت اجرای احکام
الهی اس�ت ،نه وضع قانون در مقابل آنها .به همین دلیل اس��ت که
اصل دوم متمم قانون اساسی نوشته شد و به قانون اساسی آویخته
ش��د .طبق آن اصل پنج تن از علما تعیین ش��دند ،که بر قوانین وضع
ش��ده در مجلس نظارت کنند ،تا قانونی مخالف شرع اسالم تصویب
نگردد.
روحانیون و مشروطه در دوران استبداد صغیر
محمدعلی ش��اه در تاریخ  23جمادیاالول  1326قمری 23/ژوئن
1908میالدی مجلس ش��ورای ملی را به توپ بست و با به توپ بسته
ش��دن مجلس و تعطیل آن دوران مش��روطیت به ط��ور موقت متوقف
ش��د و دوره اس��تبداد صغیر آغاز گشت .مش��روطهخواهان جنگها
ومجاهدتها کردند تا توانس��تند بر قوای دولتی محمدعلی شاه پیروز
شوند و مشروطه را دوباره بر قرار کنند .دوران استبداد صغیر تا روز
 24جمادیالثانی سال  1327قمری 11/جوالی سال  1909میالدی ادامه
پیدا کرد .در آن روز بود که تهران دوباره توسط مشروطهخواهان فتح
ش��د و پس از مدتی وقفه ،مش��روطه دوباره آغاز شد .از روز به توپ
بسنت مجلس شورای ملی تا روز فتح تهران به دست مشروطهخواهان،
که آن را دوره استبداد صغیر میخوانند ،حدود یکسال و دوازده روز
شمسی به طول اجنامید.
 -رس�ائل مش�روطیت ،مقدم�ه بر رس�اله مکامل�ات مقی�م و مس�افر از روح اهلل جنفی
اصفهانی ،صفحه .419
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پس از به توپ بسنت مجلس و آغاز دوران استبداد صغیر ،محمدعلی
شاه سعی بر آن داشت که اساس مشروطیت را از نظر دین اسالم به
زیر س��وال ببرد ،به همین منظور با کمک ش��ماری از روحانیان ضد
مش��روطه ،منت پرسشهایی تهیه شد و برای اکثر فقیهان و مجتهدان
بزرگ آن دوران در ش��هرهای ایران و جنف ارس��ال شد .آنچه که از
ش��واهد مش��اهده میگردد ،میتوان به یقین گفت ،که شیخ فضلاهلل
نوری در تهیه این پرس��شها و ارس��ال آنها نقش اساسی داشته و
او اس��ت که این سواالت را طرح کرده و نامهها را نوشته و تلگرافها
را ارس��ال کرده است .نوع پرسشهای مطرح ش��ده و منت نامهها و
تلگرافها بس��یار مشابه اس��ت و میتوان گفت که از یک منبع است.
گروهی از پرسشش��وندگان مس��تقیمًا نامه یا تلگراف پاسخ خود را
به نام ش��یخ فضلاهلل نوری ارسال داشتهاند که میرساند شیخ خود
شخصًا پرس��ش را برای آنها ارسال کرده اس��ت .در این نامهها و
تلگرافها دو موردی را که به درستی به زیر پرسش برده شده است،
دو اصل آزادی و برابری اس��ت ،که این دو ش��عار ،از ارکان اصلی
خواس��تههای مش��روطهخواهان بود و به عنوان روح مشروطیت به
حس��اب میآمد .ش��یخ فضلاهلل نوری هم به درستی آن را تشخیص
داده بود و عدم انطباق آنها را با قوانین فقه ش��یعه میدانس��ت .در
این نامهها و تلگرافها به طور مش��خص پرس��ش شده است که آیا
برابری و آزادی با قوانین اسالمی انطباق دارد و یا خیر؟ خالصه منت
پرسشها به صورت زیر بود:
«معروض محضر منور حجج اسلام ...میدارد ...یکی از حوادث
بزرگ که در عصر ما واقع ش�د ،در موافقت کردن و مخالفت منودن
آن تکلیف ما مس�لمانها رجوع به شما سلسله جلیله مجتهدین،
داستان مشروطه بود که همه دیدند و شنیدند ،این وضع مستحدث
ک�ه از مخترع�ات مردم اروپ�ا بود و معم�ول به آن مل�ل در هیات
اجتماعیه خودش�ان است آیا با دین مبین اسالم کار ساز است یا
خیر؟ و قانون مس�اوات [برابری] وحریت [آزادی] که اساس عمده
این وضع اس�ت ،با قوانین مقدس�ه شرع مطاع منطبق میشود و
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یا خیر؟ و تکلیف کافه اهل قبله خاص دارالشوکه در ابقا و افنای
مش�روطه در ممالک اسلامیه چه چیز اس�ت؟ .چون س�لیقههای
عوامالن�اس و جاهل بای�د به حکم عقل ،رجوع به ِ
عالم مناید ،لهذا

به توسط این چند سطر در مقام تصدیع بر آمد».

در نامه دیگری که ش��یخ فضلاهلل در تاریخ  28ش��وال 22 /1326
نوامبر 1908میالدی پنج ماه پس از به توپ بس�تن مجلس به آقاسعید
صادق نیاکی ،مجتهد مازندرانی مینویس��د ،به دقت اش��اره میکند
که مخالف اصول مش��روطه است و معتقد است که این اصول از روح
آزادی قوانین اروپا الهام گرفتهاند و با قوانین اسالمی مطابقت ندارند.
شیخ از این که مشروطه برافتاده ،اظهار رضایت و خوشحالی میکند
و از علما میخواهد که رای به حرمت مش��روطه بدهند .او این رای را
وظیفهای اسالمی به حساب میآورد .شیخ در نامه خود مینویسد:
« ...عرض میش�ود ...بر خاطر عالی کامال مش�هود و مکش�وف
است که در این مدت ،حادثه جدید اغتشاش داخله مملکت [برقراری
مشروطیت] ،و اضطراب اهالی و سلب امنیت تا چه درجه رسیده،
 ...قوانی�ن مجعول�ه آنها که از روح آزادی اروپا برداش�ته ش�ده
بود ،باعث شد که مردم فاسدالعقیده بیمالحظه ،بر ضعف اسالم
آنچه خواس�تند گفتند و نوش�تند .چنان چه لوایح و جراید آنها
ش�اهد اس�ت ...تا آنکه به توجهات غیبة امام عصر ...واقدامات
ملوکانه [منظور محمدعلی ش�اه است] رفع شر آنها شد و مملکت
را امنی�ت فوقالع�اده حاصل ش�د ...طبقه علم�ا حتیاملقدور از
ابتالی به واقعه عالج فرمایند .لهذا جناب مستطاب شریعتمآب
آقای آقامیرزا محمد اصفهانی ...برای اجنام این مس�اله اسلامی
روانه ش�دند که علمای اعالم هر ناحیه به وظیفه الهیه خودش�ان
اق�دام منایند و حکم صری�ح واقعه را بر حرمت آن اس�اس مرقوم
فرمایند ...ورقه سوال که مومنین کردهاند مالحظه فرمایید و خود
جناب عالی و هر کس که الیق این مقام بدانند مشروحًا حکم قطعی
حرمت را در ذیل آن بنویسند...

"االحقر فضل اهلل نوری"»
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملک زاده ،جلد  4و  5صفحه .881
  -خاطرات ظهیر الدوله ،صفحههای  400و .401
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پاس��خهایی ک��ه این علما ،فقه��ا ،روحانیون و مجته��دان به این
پرس��شها دادهان��د در خور توجه اس��ت و دیدگاههای بس��یاری از
آنان را در مورد مش��روطیت مش��خص میسازد .کس��انی که به این
پرسشها پاس��خ دادهاند طیف بزرگی از علما را تشکیل میدهند ،از
علمای ضد مشروطه در این لیس��ت مشاهده میشود ،تا کسانی که
در گروه مش��روطهخواهان نامشان برده شده است .به قول ملکزاده
گروهی هم بودند که هر روز به لباسی در میآمدند و تا مجلس سر پا
بود مش��روطهخواه بودند و هنگامی که مشروطه از بین رفت ،مستبد
ش��دند و پس از فتح تهران دوباره مش��روطهخواه شدند .بخشهایی
از پاس��خهای این علما را که دیدگاههای آنان را در مورد انطباق و یا
تضاد اصول مش��روطیت ،یعنی آزادی و برابری با اسالم را مشخص
میکند ،در اینجا آورده میشود.
حاجی مالمحمد خمامی میگوید:

«...این حادثه که در این عصر واقع و تس�میه به اس�م مشروطه
ش�ده...ابدًا سازگاری با قواعد اسلام و مسلمانی ندارد و قانون
حریت و سویت [برابری] با قوانین مقدسه شریعت مطهره انطباق

ندارد».

سید محمدجعفر شیرازی این گونه پاسخ داده است:

« ...در باب مس�اله مش�روطه که سوال ش�ده بود هر کس از علمای
اسلام از اول موافقت و همراهی منوده به این اعتقاد بوده که معنی
مشروطه احیای احکام دین مبین حضرت خامت النبیین ...است... .اگر
ملل دیگر رو به عالم متدن و ترقی نهادند به واسطه اخذ قوانین اسالم
و عمل به آن است ...این مشروطه که التزام به قواعد متخذه از عقول
اجانب و اتکال مصاحل عباد به آرای فاسده جهّ ال و مساوات همه ملل
و ادیان در احکام و غیرها من املجعوالت (جعلی است) واملختلفات

واحملرمات حرام و محرم و بدعت و اجتناب از آن الزم».

 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .881
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .882
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محمدحسن کبیر مازندرانی میگوید:

« ...ای�ن وضع مس�تحدث را ک�ه بعضی برای پیش�رفت مقاصد
باطله خود مقدم ش�ده ،مشروطهاش نام نهادند ،چنانچه در این
مدت مرئی و مسموع شد موجب تهدیم بنیان شریعت و ختریب آثار

ملت است».

شیخسلمان سیفاالسالم میگوید:

« ...ثانیًا مش�روطیت که در دول ملل اروپا اس�ت ،محققًا عبارت
است از مساوات در حقوق و جمع احکام و حریت نفوس از قیودات
مذهبیه به متام ،پس موضوعا منافی با ملت اسلامیه است .زیرا
مبنای مذهب حنیف جعفری بر تفاوت ظاهر بین مس�لم و کافر در
بس�یار از احکام از قبیل ارث ،دیات ،حدود و جنابات و غیرها که

جمع با معنی مشروطیت مصطلحه غیرممکن است».

شیخ ابوالقاسم مدرس می گوید:

« ...پس اگر مراد و مقصود لفظ مش�روطه نش�ر احکام و قوانین
بدعیه که در این دو س�ال در تهران وسایر نقاط ایران ،بعضی از
آن را مجری و بعضی دیگر را در مقام اجرا بودند باش�د ،فس�اد و
بطلان آن ثابت بالعی�ان و غنی از برهان اس�ت .زیرا که متام آن
مناف�ی با قواعد ش�رع انور و معارض با دی�ن پیغمبر بوده و این
اقل خدام ش�ریعت مطهره سال گذش�ته در تهران بوده ،کفریات و
مزخرفات و اعمال و افعال مشروطه طلبان را دیده مساوات قولی
و فعلیشان را با گبر و یهود ونصاری به رایالعین در جشن ملی
مشاهده منودیم ،مثره و بار این شجره خبیثه را جز شرارت اشرار
و غلب�ه کفار و فجار ...ندی�ده و نفهمیدیم ،پس همراهی در ابقای

این اساس در حکم محاربه با امام زمان ...است».

ثقةاالسالم آقا شیخ محمدحسین مازندرانی:

«...مشروطه مصطلحه نزد اهالی اروپا و سایر ملل خارجه مبتنی

 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .883
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .883
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه های  884و .885

درد اهل ذمه

366

برقانون مساوات بین مسلم و کافر در اغلب احکام و حریت و آزادی
از قیودات مذهبیه و عدم تعرض مرتکبین مناهی شرعیه است .و
بدیهی اس�ت تنافی و عدم انطباق آن با قانون اسلامیه به جهات
عدیده که از جمله آنها تعطیل احکام امر به معروف و نهی از منکر
اس�ت و صاحب شرع شریف از این مش�روطه تابعینش بیزار...

است».

پاسخ حجج اس�لام در داراالیمان قم .در این منت مشخص نشده
است که چه کسانی از قم این پاسخ را فرستادهاند.
«تاسیس اساس مشروطیت به حنوی که مشاهده شد غیر ازدیاد
هرج و مرج و غصب اموال و س�فک دماء و هتک اعراض و اش�اعه
کفریات زنادقه نتیجه نداش�ت ...واضح و هویدا اس�ت که قانون
اسلام حاجت به اجرای قانون اساس�ی ندارد ،چنانچه اش�اعه
حری�ت و مس�اوات با بعضی از قواعد اسلام مناف�ات متام دارد،
باجلمل�ه تقوت این اس�اس ،حرام و مخرب اس�اس مقدس اسلام

است».

آخوند مالمحمدصادق قمی پاسخ میدهد:

«استحکام قواعد مقدسه اسالم نه به حدی است که محتاج به تتمیم
از قوانین مرس�ومه اروپا باشد و از این خیاالت جدیده مستحدثه
بغیر از جتری اهل عناد واش�اعه کفر و احلاد و زیادتی هرج و مرج
نتیجه مش�هود نشد ،دعای وجود مس�عود سلطان اسالم پناه که
بغایت عنایت در حتفظ دین و فتنه مفسدین فرمود الزم و اقدام در

جتدید اساس مشروطه حرام و محظور است».

علمای زیر تلگرافهای خود را مستقیمًا به نام شیخ فضلاهلل نوری
و امام جمعه فرس��تادهاند ،که مشخص میکند که شیخ و امام جمعه
خود بطور مش��ترک برای آنها تلگراف فرس��تاده و از آنان پرس��یده
بودند.
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .885
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .885
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحه .887
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آقاس��یدمهدی و آقاسیدیعقوب از اس��ترآباد ،آقاسید محمدباقر و
آقاس��ید محمدحس��ن از همدان ،گروه حجج اس�لام فارس ،آقامیرزا
محمدابراهیم شیرازی ،آقاسید ابراهیم از اصفهان ،علما و حجج اسالم
قزوین ،گروه حجج اسالم قم و گروه علمای مازندران اسامی آنان در
زیر تلگرافهای آنان آمده اس��ت .نوع عقایدی که این علما و یا فقها
در مورد مشروطه و یا اصول مشوروطیت بیان کردهاند مشابه منونه
نظراتی است که در باال آمده است.
یکی از جالبترین این پاسخها ،تلگراف علمای عراق ایران (منطقه
اراک) است .آنان در تلگراف خود از این که مشروطه خواهان شکست
خوردهان��د اظهار ش��ادمانی میکنند و اطالع میدهن��د که به همین
مناس��بت چراغان کردهاند و ش��عار "زنده باد شاهنشاه ،پاینده باد
استبداد" را سردادهاند .آنان درتلگراف خود مینویسند:
«به خاکپای اعلیحضرت اقدس همایونی ...به شرف عرض اقدس
میرسانیم ،هنگام بروز مشروطه نهایت حتسر حاصل گشت... ،
اکنون که تلگراف مبارک حضرت اجل وزارت داخله مشعر بر قلع و
قمع اشرار [مشروطهخواهان] و رفع این افسانهها بود ...،قاطبه
انام مرده بودند زنده شدهاند .خصوصا اهل کمره و گلپایگان که
...منجوق عیش و طرب را بر افروخته چراغان مفصل و شادیهای
کام�ل ،متاما به ی�ک آواز ع�رض میمنایند :زندهباد شاهنش�اه،
پایندهباد استبداد لیال و نهارا متشکر بوده».

در انته��ای تلگراف نام اش��خاص زیر آمده اس��ت :محمد جواد –
وکیلالرعایا – میرزا ابوالقاس��م – صدرالعلما – جناب آقامیرزا هاشم
– افتخارالعلما – آقامیرزا محمود.
زرتشتیان و مشروطیت
نقش اقلیتهای مذهبی در طول انقالب مش��روطیت و برقراری آن
 -منت کامل این تلگراف ها ،در کتاب تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و
 5صفحههای  901تا  907آمده است.
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،جلد  4و  5صفحههای  915و  .916منت کامل
پاسخهای علمای اس�لام در کتاب تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،صفحههای
 880تا  927آورده شده است.
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یکس��ان نیست ،یهودیان ایرانی نقش بس��یار کمرنگی در این انقالب
داش��تند و شاید به توان گفت اصال نقش��ی نداشتند .موارد نادری از
فعالیت مس��تقیم یهودیان ایرانی در انقالب مش��روطیت وجود دارد،
حبیب لوی به پیوس�تن دو تن از جوان��ان یهودی تهرانی به انقالبیون
گیالن اشاره میکند .او مینویسد که یکی از آنان حاجی داودابراهام
یعقوب پرفروش بود که به ش��غل خیاطی اش��تغال داشت وسخنوری
قابل بود که برای س��ربازان سخن میگفت .او مورد توجه سپهساالر
تنکابنی بود .دیگری جوان هفده سالهای به نام عزیز آشر ربیرحمیم
بود که به روس��یه س��فر ک��رد و در مراجعت از آن جا ،در رش��ت به

اتقالبیون مشروطیت برخورد میکند و به آنان میپیوندد.
ارمنیان بیشتر از راه جنبشهای چپ و مبارزات نظامی در برقراری
مش��روطه همکاری کردند .گروه زیادی از جوانان ارمنی با برداشنت
اسلحه به صفوف مش��روطهخواهان پیوستند .یپرم خان ارمنی یکی
از نظامیان مش��روطهخواه بود که از حلاظ نظامی نقش قابل توجهی
در انقالب ایفا کرد ،هم او بود که پس از خامته اس��تبداد صغیر و فتح
تهران ،به مست رییس شهربانی تهران گماشته شد.
در این بخش ،هدف بر آن است که اصول آزادی و برابری در رابطه
با اقلیتهای مذهبی در انقالب مش��روطه مورد بررس��ی قرار گیرد و
انقالب مشروطیت از حلاظ فکری و نگاه به انسان و حقوق بشر بررسی
گردد .بنابراین در این بخش توجه بیشتری به نقش زرتشتیان در این
انقالب میشود ،چون زرتش��تیان از راه فعالیتهای سیاسی ،سعی
بس��یاری برای تامین حقوق مساوی با مس��لمانان ،برای اقلیتهای
مذهبی ایرانی به عمل آوردند .آنان ارتباطهای مس��تقیمی با رهبران
فکری و سیاس��ی مش��روطه داش��تند و در پارهای از موارد در وضع
برخی از مواد قانون اساسی نقش موثری داشتند .زرتشتیان از حلاظ
 -تاریخ یهود ایران حبیب لوی ،جلد سوم ،صفحههای  841تا .843
 -برای اطالعات بیش��تر از نقش ارمنیان در انقالب مشروطیت ،میتوان به کتاب نقش
ارامنه در سوس��یال دموکراسی ایران ،از خسرو ش��اکری ،آرشاویر چلنگریان ،تیگران
درویش مراجعه کرد .این کتاب به کوش��ش محمدحسن خسروپناه توسط نشر وپژوهش
شیرازه منتشر شده است.
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سیاسی نقش بسیار فعالی را در این نهضت بازی کردند.
زرتش��تیان مانند یهودی��ان در دوران صفوی��ه و قاجاریه متحمل
نامردمیهای بس��یاری ش��دند .تبعیض و آزار بسیاری در مورد آنان
اجن��ام گرفت .موارد بس��یاری از قتلعامهای آن��ان را در این دوران
میتوان مش��اهده کرد .قتلعامهایی که در اکثر موارد دس��تور آن از
طرف دولتیان و یا فتوای آن از سوی علما صادر میشد ،در این گونه
موارد هیچگونه مجازاتی برای قاتالن وجود نداش��ت و اگر مسلمانی
شخص غیرمسلمانی را یه قتل میرساند ،مجازات منیشد و حداکثر
میباید دیه مقتول را پرداخت میکرد .در بس��یاری از موارد ،دیه هم
پرداخت منیشد .تاریخ از موارد بسیاری حکایت میکند که زرتشتیان
را به قتل رساندند و یا آنان را مجبور کردند که به زور مسلمان شوند.
در بس��یاری از موارد مش��اهده میش��د که زنان و ک��ودکان آنان را
میربودند و آنان را مجبور میکردند مس��لمان شوند .در اواخر عصر
قاجاریه با اینکه چند سالی بود که زرتشتیان از پرداخت جزیه معاف
شده بودند ولی مواردی مشاهده میشد که از آنان خواسته شده است
که دوباره جزیه را پرداخت کنند .جنس شمردن زرتشتیان هم از دیگر
مش��کالتی بود که آنان طی قرنها پس از ش��روع عصر صفوی با آن
روبرو بودند.
بهترین ش��رحی را که موقعیت اجتماعی و حقوقی زرتشتیان را در
آن زمان توصیف میکند ،نوشته میرزاملکمخان است که از زبان مال
بهرام گبر بیان میکند .میرزاملکمخان مینویسد ،روزی در جلسهای
که عدهای از مس��لمانان و مالبهرام در آن حضور داشتند ،مال بهرام
زبان به شکایت میگشاید که:
«در ی�زد ،کرم�ان بچههای م�ا را متام کردند ،نه ب�س بیمواخذه
کش�تند .به ای�ن طورها ماندن گبر در یزد و کرمان ممکن نیس�ت،
مگر اینکه حکم شاهنش�اهی این باش�د که هر که گبری را بکشد،
عوضش هر که قاتل است بکشند».

این پیش��نهاد مالبهرام که اگر مس��لمانی ،زرتشتی را کشت باید
کش��ته ش��ود ،آنقدر عجیب بود که باعث خنده حضار ش��د .چگونه
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میتوان مس��لمانی را به جرم قتل زرتشتی قصاص کرد؟ .زرتشتیان
طبق طبقهبندی انس��انها در فقه ش��یعه در ردیف انسانهای درجه
سوم قرار داشتند و منیتوان مسلمانی را به جرم کشنت آنان کشت و
یا قصاص کرد .حداکثر میتوان قاتل را  800درهم نقره جریمه کرد.
میرزا ملکمخان از راه دیگری وارد میشود ،چون ناصرالدین شاه
زرتش��تیان را رعیت خود خطاب کرده و از آنان حمایت کرده بود ،او
این گونه از زبان مالبهرام گبر به ناصرالدین شاه نامه مینویسد:
«مطیع اسلام حرفی با اح�کام و قوانین ش�رع نداریم و مطیع و
منقادیم ،میخواهیم بدانیم ،مترد و مخالفت رای پادش�اه ،تبعید
و سیاس�ت الزم دارد یا نه ،معلوم اس�ت دارد .اگر کس�ی مجوس
را بکش�د و به این واسطه خالف رای ش�اه به عمل آورد تنبیه آن
چیست؟»

پس از ارس��ال این نامه ،ناصرالدین شاه فرمان داد که« :هرکس
مجوس�ی را به قتل برس�اند بالدرنگ او را مغلول [در غل وزجنیر] به
تهران بفرس�تند تا پادش�اه حق خود را از او وص�ول مناید ».پس از
صدور این فرمان زرتشتیان یزد و کرمان تا حدودی آسوده شدند.
با آغاز نهضت مش��روطیت ،زرتش��تیان که طی قرنها ،رجنها و
نامردمیهای بس��یاری را حتمل کرده بودند ،جذب این نهضت شدند.
بارقه امیدی در دلهایش��ان برافروخته گشت .آنان به شعار آزادی،
برابری و برادری مش��روطهخواهان دل بس��ته بودند ،آنها مشاهده
میکردند که مشروطهخواهان با نگاه دیگری به آنها مینگرند ،نگاهی
که پس از قرنها برای آنان تازگی داشت .از دید مشروطهخواهان متام
ایرانیان چه مسلمان و چه غیرمسلمان آزاد ،برابر و برادر بودند.
چند س��الی پیش از آغاز انقالب مشروطیت ،در دوران ناصرالدین
شاه ،زرتشتیان کرمان اجنمن «ناصری زرتشتیان کرمان» را با کمک
پارسیان هند پایهگذاری کرده بودند .این اجنمن نقش فعالی در احقاق
حقوق زرتش��تیان ایفا میکرد .اجنمن مش��کالت ،مسائل و آزارهایی
 -ملکمخان .رساله کنسطیطوسیون :فصلنامه ایراننامه ،سال نوزدهم شماره  1و ،2
زمس��تان 1379و بهار  1380صفحههای  210و  ،211به نقل از هما ناطق ،درباره رساله
کنسطیطوس��یون ،نشریه الفبا دوره جدید ،جلد پنجم زمستان  .1363بخشهایی از منت
این رساله در پیوست شماره  8در انتهای کتاب آمده است.
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را که به زرتش��تیان وارد میش��د را به طور مس��تقیم به ناصرالدین
ش��اه و یا مقامات دولتی گزارش میکرد و از آنان کمک میخواست.
آنان در نامههایی که مینوش��تند در خواس��تهای خود را هم عنوان

میکردند.
زرتشتیان در پس پرده نقش بزرگی را در برقراری مشروطیت ایفا
کردند .روزنامه حبلاملتین توسط مویداالسالم در کلکته هند از سال
 1311قمری1893/میالدی ش��روع به انتش��ار کرد .این روزنامه نقش
بزرگی در روشن ش��دن افکار عمومی ایرانیان بازی کرد .زرتشتیان
کمکه��ای مالی در اختیار مویداالس�لام قرار میدادن��د تا او بتواند
روزنامه خود را به طور مرتب منتش��ر کند .یحیی دولتآبادی اشاره
میکند که «مدیر حبلاملتین همه گونه اس�تطاعت دارد که با منتش�ر
نش�دن نامه او در ایران اداره را تعطیل ننموده ».زرتش��تیان پنجاه
ش��ماره از این روزنامه مشترک ش��دند و پول آن را پرداخت کردند و
از مویداالسالم خواستند که روزنامهها را برای آنها به ایران ارسال
دارد .زرتشتیان مشکالت و مسائلی را که با آن در ایران روبرو بودند
را در نامههایی برای این روزنامه ارسال میداشتند و روزنامه نظرات
آنان را منعکس میکرد.
هنگامیک��ه به علت انتش��ار افکار آزادیخواه��ی ،ورود روزنامه
حبلاملتین به ایران ممنوع شد ،پارسیان نسخههای روزنامهها را در
داخل عدله��ای اجناس وارداتی از هند مخف��ی میکردند و به ایران
میفرس��تادند ،به این ترتیب این روزنامه در ایران توزیع میشد و به
دست آزادیخواهان میرسید.
زرتشتیان برای برقراری مشروطیت کمکهای مالی بسیاری اجنام
دادند .آنان به همین منظور شرکتی تشکیل دادند که مرکز آن در شهر
یزد بود (س��ال  1273شمسی) .شرکت ش��عبههایی هم در شهرهای
 -منت بخش��ی از این نامهها را میتوان در کتاب تاریخ زرتشتیان کرمان ،سروشیان،
در صفحههای  37تا  63مشاهده کرد.
 -حیات یحیی ،یحیی دولت آبادی ،جلد اول ،صفحه . 281
 -تاریخ زرتش�تیان کرمان ،سروش�یان ،صفحههای  71تا  ،74نامه ش��ماره  252و
نامه ش��ماره  ،253این دو نامه در س��ال  1317قمری حدود هفت سال پیش از برقراری
مشروطیت ،به مدیر روزنامه حبلاملتین ،موید االسالم نوشته شده است.

372

درد اهل ذمه

لندن و مببی داشت .یک بخش از آن کمکها مبلغ ده هزار تومان بود که
در آن زمان مبلغ بسیاری بود ،زرتشتیان در اختیار مشروطهخواهان
گزاردند .هنگامی که مشروطه خواهان در جمادیاالول و جمادیالثانی
سال /1324جوالی و اگوست 1906میالدی ،به مدت  29روز در سفارت
انگلیس بس��ت نشس��تند ،مخارج بستنش��ینان در این مدت بالغ بر
س��ی نه هزار تومان ش��د که ش��شهزار تومان آن را ارباب جمشید
پرداخت کرد .پس از خامته اس��تبداد صغی��ر و برکناری محمدعلی
شاه ،دوران مش��روطه دوباره آغاز شد ،در این زمان مجلس جشنی
توس��ط ظهیرالدوله در محل اجنمن اخوت برگزار شد ،هدف این جشن
جمعآوری پول برای کمک به خانوادههای جان باختگان مش��روطه و
زخمی ش��دگان این رویداد بود .در این جشن ارباب جمشید و ارباب

جهانیان کمکهایی کردند.
زرتش��تیان در تهیه اسلحه برای مجاهدان مشروطه نقش داشتند.
در اواخر دوران قاجاریه تاجران زرتش��تی در جتارت اس��لحه دست
داشتند ،تفنگ به ایران وارد میکردند .در گزارشی که در کتاب وقایع
اتفاقیه آمده اس��ت گزارش شده است که در  26سپتامبر  1896رستم
گبر یکی از جتار زرتش��تی ،صندوق تفنگ وارد کرده است .در گزارش
آمده است:
«رستم گبر یکی از جتار مجوس است ،صندوق تفنگ مارتینی وارد
گمرک خانه شیراز کرده بود مجیرالسلطنه و سرکار واال فرمانفرما
مطلع میشوند .ده قبضه تفنگ سرکار واال فرمانفرما و پنج قبضه
مجیرالسلطنه و دو قبضه باقرخان مدیرگمرک از مشارالیه گرفته

تفنگ را مرخص میمنایند».

 -یکتایی .مجید :پیدایش مش�روطه در ای�ران ،تهران ،اقبال 2536 ،شاهنشاهی1356/
شمسی ،صفحه .111
 -جعفریان .رس�ول :بس�ت نش�ینی مش�روطهخواهان در س�فارت انگلی�س ،تهران،
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،1378 ،صفحههای  121و  ،242به نقل از بیانات
حاج محمدتقی بنکدار که برای ش��یفته س��ردبیر مجله دانش��مند بیان کرده است ،مجله
دانشمند شماره  190صفحه .159
 -خاطرات ظهیرالدوله ،صفحه .458
 -وقایع اتفاقیه ،گزارشهای خفیهنویس�ان انگلیس :به کوش��ش سعیدی سیرجانی،
تهران ،انتشارات نوین ،چاپ دوم  ،1362صفحههای  552و.553
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زرتش��تیان از امکاناتی که در اختیار داشتند استفاده میکردند و
برای مجاهدین اسلحه تهیه می کردند .در گرماگرم انقالب مشروطیت
و پ��س از اس��تقرار آن ،هنگامی که ام��کان برخورد بی��ن مجاهدین
مش��روطهخواه و محمدعلی شاه پیشبینی میشد خبری در روزنامه
صوراسرافیل در تاریخ 11جون  1908انتشار یافت که حاکی از آن بود
که ش��ماری از تفنگهای دولتی به یکی از جتار زرتشتی فروخته شده
است .درست دوازده روز بعد محمدعلی شاه مجلس شورای ملی را به
توپ بست .در خبر آمده است که:
"خالصه مکتوب شهری"
«در چن�دی قب�ل از ذخیره دولتی چهار صد قبضه تفن�گ [ورندال] بلند
قد خارج منوده و به ...تاجر پارس�ی فروختهاند ،صاحبان هوش و ذکاوت

میدانند آن فروشنده خائن کیست؟»

جتارختانههای جمشیدیان و جهانیان تفنگ و اسلحه کمری را از راه
بندر بوشهر وارد کرده و در بستههای پارچه و پنبه مخفی میکردند و
به تهران و تبریز و رشت و اصفهان میفرستادند و بدین ترتیب اسلحه
را در اختیار مجاهدان قرار میدادند .فریدون جهانیان هم کمکهای
مهمی از حلاظ تهیه اس��لحه به مجاهدین کرد و س��راجنام هم در راه
مشروطهخواهی کشته شد .یحیی دولتآبادی هم به نقش زرتشتیان

در تهیه و توزیع اسلحه برای مجاهدین مشروطه اشاره کرده است.
فعاالن زرتش��تی در دوران مشروطیت بهای فعالیتهایشان را در
پشتیبانی از مشروطیت و برقراری آن پرداختند .شماری از آنان جان
خود را در این راه فدا کردند و به دس��ت گروههای مخالف مش��روطه
به قتل رس��یدند .از جمله زرتشتیانی که در دوران مشروطیت به قتل
 -روزنامه صوراس�رافیل ،شماره  ،31پنجشنبه  11جمادی االول سال  1326قمری11/
جون  1908میالدی ،صفحه .6
 -پیدایش مشروطه در ایران ،یکتایی ،صفحه .111
 -اجنمن شورایی در انقالب مشروطه ،هما ناطق.
 -حیات یحیی ،یحیی دولتآبادی ،جلد دوم ،صفحه .187
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رسیدند از افراد زیر را میتوان نام برد:
 -1ارباب فریدون زرتش��تی ،تاجر زرتشتی که در تاریخ  3ذیحجه
 1325قمری 6/ژانویه 1908میالدی در تهران به قتل رسید.
 -2ارب��اب پرویز ش��اهجهان ،مدیر جتارت خان��ه جهانیان که در
ذیحج��ه س��ال  1324قمری/فوریه 1907میالدی در ش��هر یزد به قتل
رسید.
 -3فریبرز ،مستاجر یکی از مزارع ارباب پرویز شاه جهان.
بس��یاری از فعالیته��ای مش��روطهخواهان در داخل اجنمنهای
شورایی که در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده بودند ،اجنام میگرفت.
ای��ن اجنمنها نقش اساس��ی در برق��راری و حفظ مش��روطه بازی
میکردند .زرتشتیان خود احتادیه زرتشتیان را در دوران مشروطیت
ایج��اد کردند و آنان در اجنمن ایالتی کرمان عضو ش��دند .در تهران
زرتش��تیان به هیئت اجنمن آذربایجان پیوس��تند .ای��ن اجنمن یکی از
فعالترین اجنمنهای مشروطهخواهان بود که در دوران مشروطیت در
برقراری آن و پس از برقراری مشروطیت در حفظ و نگهداری مشروطه،
نقش اساسی بازی کرد .طی اطالعیهای که در روزنامه صوراسرافیل
منتشر شد ،پیوسنت زرتشتیان به اجنمن آذربایجان اعالم گردید منت
اطالعیه به صورت زیر است:
«اعالم»
«پارسیان محترم تهران به تازگی داخل هیئت اجنمن احتادیه آذربایجان
شده و جزو اعضای آن مجمع قرار گرفتند .عموم اعضای اجنمن از این احتاد
و یگانگی برادران وطنی خود کمال تشکر و امتنان را دارند .و در همراهی و
معاون�ت آنان تا همه مقام حتی با نثار جان حاضرند ،و نیز از متام اخوان

 -برای مش��اهده نقش اجنمنهای شورایی در مشروطیت میتوان به منابع زیر مراجعه
کرد:
 اجنمن شورایی در انقالب مشروطه ،هما ناطق. پیدایش و حتول احزاب سیاسی مشروطیت ،منصوره احتادیه ،فصل پنجم،فعالیت اجنمنها و پایان کار مجلس ،صفحههای  239تا .262
 -اجنمن شورایی در انقالب مشروطه ،هما ناطق.
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اسلامی خویش متنا و در خواست میمناید که بیشتر از بیشتر در اکرام و
احت�رام ای�ن ملت قدیم محترم که یادگار نی�اکان ایرانیانند به منتها درجه
که وجدان و حس انس�انیت حکم میکند بکوشند ،و در نیک بد آنان خود را

شریک و سهیم دانند .اجنمن احتادیه آذربایجان».

این برای خنس��تین باری بود که پس از قرنها گروهی از ایرانیان
مس��لمان ،زرتش��تیان ایرانی را برادران وطنی خود خطاب میکردند
و حت��ی حاضر بودند که برای همراه��ی و معاونت آنان جان خود را
فدا کنند .به طوری که خواهی��م دید ،این اجنمن برای مجازات قاتالن
فریدون زرتش��تی فعالیتها کرد ،تا جایی که توانس��تند قاتالن را به
مجازات برسانند .پیوس�تن زرتشتیان به این اجنمنها و فعالیتهای
آن��ان هویت جدیدی به آنان داد ،دیگر آنان انس��انهای درجه س��وم
محسوب منیشدند و از ارزش برابر و مساوی با مسلمانان برخوردار
بودند .زرتش��تیان با متام توانی که در حد خود داشتند ،در برقراری
مش��روطیت اقدام کردند .ش��عار برادران زرتشتی از دیگر شعارهای
مش��روطهخواهان بود که روحانیون ش��یعه ضد مشروطه را خوش
منیآمد و آنان این شعار را مورد انتقاد قرار میدادند.
در مجلس جشنی که در روزهای جمعه  15و شنبه  16جمادیالثانی
سال  26/1325و  27جوالی  ،1907به مناسبت سالگرد اعالم مشروطیت
صورت گرفت ،زرتش��تیان و ارامنه و یهودیان هم��راه با اجنمنها و
س��ازمانهای مختلف مسلمان ،به صورت فعالی در آن جشن شرکت
کردند ،غرفهها و طاقمناها در صحن مجلس ساختند و طاق نصرتها
بستند .غیر مس��لمانان ایرانی با شرایطی برابر با مسلمانان در این
جشن حضور یافتند .تفرشی در این مورد مینویسد:
«… مردم ،جوقه جوقه ،دس�ته دس�ته ،وارد طاقمناها میشدند،
ش�ربت و شیرینی صرف و حرکت میکردند ،خاصه در طاقمنای
بنیاسرائیل ،جمعیت خیلی زیادی از مسلمانان دیدم که آنجا به

 -روزنامه صوراس�رافیل ،شماره  ،23پنجشنبه  17محرم  1326قمری 19/فوریه 1908
میالدی ،صفحه .8
 -مقاله شرح اولین سالگرد مشروطه  ،ولد میرزا نصراهلل تفرشی :به اهتمام محمد معینی،
فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،سال نهم شماره  34تابستان  ،1384صفحه .240
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صرف چای و شربت [مشغول] هستند».

این حضور برابر غیر مس��لمانان ایرانی در مجلس جشن ،به نگاه
فقها خوش منیآمد ،در انتقاد به این واقعه آیتاهلل آخوند رس��تمآبادی
در نامهای که در تاریخ  26جمادی الثانی س��ال /1325آگوست 1907
میالدی به علمای جنف مینویس��د ،از این رویداد شکایت میکند ،او
این گونه مینویسد:
«در ش�ب جش�ن مجلس ...بابی مش�ربها و طبیعی مذهبها در
جش�ن مزبور حاضر بودن�د و مخصوصًا گبره�ا و ارامنه و یهود
طاقها بسته و مزین ساخته نشسته بودند و فرنگیها همگی به
حضرت آقای�ان حجج و علما اعالم حاضره موسس�ه این مجلس
دس�ت داده و تهنی�ت و تبری�ک میگفتند .بدین کلم�ه که زندهباد
آزادی پایندهباد مش�روطه در این جش�ن در باالی س�ر طاق درب
مجلس به خط جلی نوش�ته بودند که زنده باد برادری و برابری.
در سر طاق فرقه مجوس در همان شب که شربت وشیرینی گذاشته
بودند و مردم به صورت مس�لمان ،نشسته و میخوردند به خط
جلی نگاشته که زندهباد مساوات و همی سرودند که زندهباد ملت

زردشت .ای مسلمانان چشم اسالمیان روشن باد».

با این که دوران مشروطیت آغاز شده و مجلس شورای ملی شروع
به کار کرده بود ،گروهی از فقها منیتوانس��تند اصل آزادی و برابری
را هضم کنند و این دو ش��عار مشروطیت ،هنوز برای آنان قابل قبول
نبود .در جلسهای که در ششم رمضان /1325اکتبر 1907میالدی برای
انتخاب مناینده دوم یزد در آن شهر تشکیل شده بود ،گروهی از علما،
طالب ،جتار و اصناف در آن ش��رکت داش��تند .آقاسیدیحیی که یکی
از علمای سرش��ناس آن دوران یزد بود ،او هم در این جلس��ه شرکت
 -مقاله شرح اولین سالگرد مشروطه از تفرشی ،فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،شماره
 ،34صفحه .246
 -طبق فقه ش��یعه اهل ذمه جنس میباشند و مسلمانان منیتوانند با آنان دست دهند و
یا از غذای آنان بخورند .دس��ت دادن علما با غیر مسلمانان و خوردن شربت و شیرینی
زرتشیان توسط مس��لمانان ،برای آخوند رستم آبادی قابل درک نبود .برای آگاهیهای
بیشتر به بخش طهارت وجناست اهل ذمه در این کتاب مراجعه کنید.
 -نامه آیتاهلل آخوند رستمآبادی به علمای جنف در مورد دالیل مخالفت با مشروطیت،
فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،سال دهم ،شماره  ،38تابستان  ،1385صفحه .286
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داش��ت ،او نارضایتی خود ،از برابری زرتشتیان و مسلمانان که پس
از برقراری مش��روطیت پیاده شده بود را اظهار میکند .او میخواهد
که موقعیت زرتشتیان یزد به همان صورت اسفانگیز دوران صفوی
و قاجاریه نگاه داش��ته شود ،او این تغییرات را بر خالف شرع اسالم
میپندارد .در صورت جلسه آمده که آقاسیدیحیی در انتقاد از تغییراتی
که در وضعیت اجتماعی زرتش��تیان یزد پیش آمده ،چنین اظهار نظر
کرده است:
«آقا سید یحیی

م�ن صریحًا م�ی گویم همان روز که مالعبدالکری�م به جهت وداع

ب�ه محض�ر من آمده ب�ود ،آخرین کلمه حرف من ب�ا او این بود که
به سلامتی بروید به تهران و نگذارید زردش�تیها غالب ش�وند،
زیرا میشنوم یکی از فصول قوانین مجلس مساله مساوات است،
باید در یزد زردش�تی خفیف و خوار باش�د ،بروی�د به تهران و به
اهل مجلس حالی کنید که یزد س�وای سایر بالد ایران است .مثال
میش�نوم در ش�هرهای داخله زردشتیها س�وار بر اسب و قاطر
میشوند .البس�ه فاخر و الوان میپوشند ،کاله به سر میگذارند
این کارها خالف ش�رع اس�ت .زردش�تی باید قبای کرباس (مله)
بپوش�د ،عمامه کرباس (مله) به س�ر بگذارد اگر متمول باشد...
آقایان اوامر مجلس ،مثل احکام نادرشاه افشار است ،که به غلبه
 -شیخ عبدالکریم اولین مناینده یزد در مجلس شورای ملی بود .در لیست منایندگان اولین
دوره مجلس شورای ملی نامهای شیخ عبدالکریم و عماداالسالم به عنوان منایندگان یزد آمده
است( .منبع ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت ،یونس مروارید ،صفحه )54
 -نادرشاه افشار هنگامی که به سلطنت رسید قدرت آخوندهای شیعه را بسیار محدود
ک��رد ،موقوف��ات که منبع اصلی تامین درآمدهای آنان بود را از دس��ت آنها خارج کرد.
پس از پیروزی نادر ش��اه" ،هفتادهزار از طالب که از دولت ایران (زمان صفوی) مواجب
میگرفتند ،مواجب آنها را نادر قطع کرد .روسای طالب نزد او بنالیدند ،که اینها لشگر
دعا هستند ،چرا باید سلطان نان آنها را قطع کند و موقوفات آنها را ضبط؟ ،نادر شاه
گفت :وقتی ش��ش هزار افغان بیسر و پا بر ایران و پایتخت ایران غالب شدند ،دو کرور
مخل��وق اصفهان و صد هزار طالب علوم چرا جواب ش��ش هزار نفر افغان کون برهنه و
دو هزار گبر بی س��ر وپ��ا را ندادند؟" (جامع املقدمات ،دکتر باس��تانی پاریزی ،صفحه
 ،522به نقل از تاریخ کرمان) .مرتضی راوندی مینویسد" :به آسانی میتوان دریافت که
محرومیت علما از عوایدشان تا چه اندازه باعث خشم آنها شد( ".تارخ اجتماعی ایران،
مرتضی راوندی ،جلد دوم صفحه  .)442به علت اقداماتی که نادر ش��اه ،برخالف منافع
روحانیون شیعه اجنام داد ،آنها نظر مساعدی به نادر شاه ندارند.
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و غضب ایران را تصاحب کرد».

قتل فریدون زرتشتی؛
چالشی برای برابری انسانها
فریدون پارس��ی یزدی یکی از جتار زرتشتی و از مشروطهخواهان
فعال به ش��مار میرفت .او دارای جتارختانهای در تهران بود .فریدون
در راه برقراری مشروطیت فعالیت میکرد ،پول و اسلحه به مجاهدین
مجلس میداد .فریدون در تاری��خ  3ذیاحلجه  1325قمری 6/ژانویه
 1908میالدی 17/دی  1286شمس��ی در خانه خود به قتل میرس��د.
قاتالن ش��بانه به خانه او میروند و فریدون را جلوی چشم همسر و
فرزندانش به قتل میرسانند ،همسر فریدون را هم زخمی میکنند.
روزنامه صوراسرافیل خبر قتل فریدون را اینگونه انتشار داد:
«تعزیت وتسلیت»
« 9س�اعت از شب چهارشنبه س�وم ذیحجه  1325گذشته ،انوشهروان
ارب�اب فریدون پارس�ی یزدی ،مدیر جتارتخانه طه�ران جهانیان را که در
حس�ن معاشرت و درستکاری و نوعخواهی مشهور خویش و بیگانه بود،
یک دسته از اش�رار که برای کشنت مشروطه خواهان ماموریت مخصوص
داشتهاند ،با قمه و غداره آن جوان بیگناه را در خوابگاه خانهاش بیرحمانه
در جل�و چش�م اهل و عیال�ش با چند زخم منکر که به س�ر و پهلویش زدند
هالک�ش منودند و صاحبان وجدان و عموم ملت ایران را به منتها درجه که
حس بش�ری درک میمنای�د ،متالم ومتاثر منودند .از ای�ن پیشآمد ناگوار
اعض�ای اداره صوراس�رافیل کم�ال ه�مدردی و اندوه و حزن را داش�ته و
بواس�طه اطمینان کاملی که به همم عالی�ه و همراهی ملت داریم ،به متام
پارسیان محترم دور و نزدیک تسلیت و قول صریح میدهیم که به خواست
 -روزنامه صوراس�رافیل ،شماره  ،17پنجشنبه  14شوال  1326قمری 21/نوامبر 1908
میالدی ،صفحه  ،4صورت مجلس ونطق اهالی یزد برای انتخاب وکیل.
 -حیات یحیی ،یحیی دولتآبادی ،جلد دوم ،صفحه .187
 -مشروطه ایرانی ،صفحه  ،148به نقل از واقعات اتفاقیه کاشانی ،جلد اول صفحه .157
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خدا در س�ایه مجل�س مقدس ش�ورا ،عنقریب مرتکبین گرفت�ار و قصاص

خواهند شد .انشااهلل این عقیده راسخ ما ،از قوه ،به عمل میرسد».

قتل فریدون ،هیجان ش��دیدی را در بین مردم و مشروطهخواهان
ایجاد کرد و همانطور که روزنامه صوراس��رافیل قول داده بود ،آنان
خواس��تار دس��تگیری و مجازات قاتالن او ش��دند .برخالف رسم آن
زمان که مسلمانان در مراسم ختم زرتشتیان شرکت منیکردند ،شمار
بسیاری از مسلمانان در مجلس ختم فریدون شرکت کردند و احساس
تاس��ف و همدردی خود را ابراز کردند .فردای آن روز گروه کثیری از
مردم راه مجلس را در پیش گرفتند و خواستار مجازات قاتالن فریدون
شدند .مشروطهخواهان ایران ،اجنمن پارسیان هندوستان و مجلس
از دولت تقاضای مجازات قاتالن فریدون را میکنند .زرتش��تیان در
عریضهای که به مجلس ش��ورا مینویس��ند از قتل فریدون ش��کایت

میکنند و خواستار آن میشوند که مجلس در این مورد رسیدگی کند.
زرتشتیان در تهران و سایر ش��هرها کارهای خود را تعطیل میکنند
و خواستار دس��تگیری قاتالن فریدون میشوند.پس از حتقیقاتی که
اجنام میشود ،مشخص میگردد که قاتالن فریدون از غالمان شاهی
هس��تند و به حتریک محمدعلی ش��اه این جنایت را اجنام دادهاند .در
ضمن مشخص میش��ود که قاتالن فریدون همان کسانی هستند که
چندی پیش واقعه میدان توپخان��ه را ایجاد کردهاند .قاتالن فریدون
  -روزنامه صوراسرافیل ،شماره  ،20تاریخ  11ذیاحلجه  1325قمری برابر با  14ژانویه
 1908میالدی صفحههای  4و .5
 -تاریخ انقالب مشروطیت ایران ملکزاده ،صفحههای  515و .516
  -عریضه زرتش��تیان در تاریخ روز ش��نبه شش��م ذی احلجه  9/1325ژانویه 1908در
مجلس خوانده ش��د .منت کامل این عریضه را میتوان در کت��اب مذاکرات مجلس اول،
غالمحسین میرزا صاحل ،صفحه  553مشاهده کرد.
 -تاریخ مشروطه کسروی ،صفحه . 530
 -حیات یحیی ،یحیی دولتآبادی ،جلد دوم ،صفحه .188
 -واقعه میدان توپخانه که در تاریخ مشروطیت به نام کودتای نافرجام محمدعلی شاه
علیه مشروطیت هم خوانده شده است ،بدین صورت بود که در  15دسامبر  1907میالدی
 24 /آذر  1286گروهی از مخالفان مشروطه و مجلس شورا ،به سرکردگی شیخفضلاهلل
ن��وری در میدان توپخان��ه گرد میآیند و در آنجا چادر میزنند .ش��مار جمعیتی که در
توپخانه جمع میش��وند را یکهزار و پانصد تن نوش��تهاند .اوباش��ان از آنجا به مست
مجلس میآیند به طرف مجلس تیراندازی میکنند .تعدادی از آخوندهای ضد مش��روطه
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هم آنان را رهبری میکردند ،از جمله آنان غیر از ش��یخ فضلاهلل نوری میتوان از س��ید
علی یزدی ،میرزا ابوطالب زجنانی ،مالمحمد آملی و مالمحمدعلی رس��تمآبادی نام برد.
محمدعلی شاه هم از آنان پشتیبانی میکرد (تاریخ انقالب مشروطه ملکزاده صفحههای
 563تا .)571
در میدان توپخانه این علما سخنرانیهایی در مخالفت با مشروطه ایراد کردند ،سیدعلی
یزدی س��وار توپ ش��د و در دش��نام بر مجلس و مشروطگی داد س��خن داد .آنان سعی
داشتند مردم را بر ضد مشروطه حتریک کنند .شیخ فضلاهلل نوری در آنجا صریحا فتوا
داد که:
"هر کس وکالی مجلس را بکشد ،در این دنیا پادشاه و در آخرت خداوند عالم ،جزای خیر
خواهد داد.
...دو نفر بیچاره را گرفتند کشتند ،یکی از کشتهها را فورا شقه کرده به درخت آویختند
خواس�تند نفت آورده آتش بزنند ،ش�یخ فضلالش�یطان [منظور ش�یخ فضلاهلل نوری
اس�ت] مانع ش�ده بود ،که وحشیگری میشود .گویا کشنت و ش�قه کردن و ُمثله منودن
وحشیگری نبوده است( ".منبع :هما ناطق ،در معرفی یک سند یا در مشروطه مشروعه،
نوش��ته حاجی مرتضی مرتضوی ،وکیل آذربایجان و مناینده اصناف و جتار در مجلس
اول مشروطه ،نشریه زمان نو شماره  3صفحههای  38تا .)49
فریدون آدمیت در مورد این واقعه مینویس��د« :جوان نگونبخت�ی که به زبان اعتراض
چیزی گفت ،جانش را باخت .در جنون رفتار ،جس�د نیمه برهنهاش را به درخت آویزان
کردند ،چش�مانش را به عنوان "چشم مش�روطیت" با چاقو از کاسه درآوردند .اوباشان
توپخان�ه به مست مجلس تیراندازی میکنند و مش�روطه خواهان و م�ردم در مقابله با
اوباش�ان توپخان�ه در پیرامون مجلس گرد میآین�د .این جمعیت را ح�دود ده هزار نفر
ختمین میزنند .دس�ته مس�لحی برای دفاع از مجلس از قزوین میآید .از کس�انی که با
پول و اسلحه به یاری مجلس و مشروطهخواهان آمدند ،ارباب جمشید و فریدون پارسی
بودن�د»( .فریدون آدمیت ،ایدئولوژی نهضت مش��روطیت ایران جلد دوم – مجلس اول و
بحران آزادی صفحههای  228و .)229
پس از مذاکراتی که مش��روطهخواهان با ش��یخ فضلاهلل ن��وری اجنام میدهند مخالفان
مشروطه چادرها را جمع میکنند و میدان توپخانه را ترک میکنند .کسروی مینویسد که
همان اوباشان میدان توپخانه بودند که چند روز بعد فریدون زرتشتی را به قتل رساندند.
(تاریخ مشروطه ایران کسروی صفحه )528
حبیب لوی در رابطه با این واقعه مینویسد:
«در ای�ن موق�ع درباریان عدهای از قاطرچیها و ارازل و اوباش ش�هر را حتریک کرده به
مخالفت با مجلس مش�روطیت برانگیختند و آنها در میدان توپخانه اجتماع منوده و با
داد و فریاد و جیببری و کشنت یک نفر میخواستند مشروطهخواهان را مرعوب سازند و
مخصوصا قسمت مرکز و جنوبی شهر به دست این اوباش بود .این عده با چند نفر از مال
مناها به محله یهودیان رو آورده [محله یهودیان در نزدیکی میدان توپخانه قرار داش�ت]
از مال ابراهام ...راب تهران تقاضا منودند که بایستی در شهر با کلیه یهودیان به حرکت
آمده و فریاد کنند که ما یهودیان مش�روطه منیخواهیم .مال آبراهام و یهودیان که از آن
دسته و محمدعلی میرزا [محمدعلی شاه] وحشت داشتند ،اجنام این تقاضا را به عنوان
جمع منودن یهودیان به فردا موکول کردند و شبانه دو نفر از جوانان یهودی را از بیراهه
به پش�ت مسجد سپهس�االر رفته و خود را به مجلس رسانده مراتب را به اطالع زعمای
آزادیخواهان رس�اندند و آنها چون میدانستند که یهودیان چارهای ندارند ،اجنام این
ام�ر را موافق�ت کردن�د روز بعد عدهای از ریش س�فیدها و جمعیت یه�ود را راه انداخته
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شناسایی و توسط عدلیه دستگیر میشوند.
در م��ورد مج��ازات قاتالن فری��دون بر خورد عقی��ده عظیمی بین
مشروطهخواهان از یک سوی ،که خواهان اعدام قاتالن فریدون بودند
و روحانیون شیعه از سوی دیگر در می گیرد .فریدون یک زرتشتی بود
و طبق طبقه بندی انسان ها در فقه شیعه ،در ردیف انسان های درجه
سوم قرار داشت .طبق قوانین فقه شیعه منیتوان مسلمانی را به جرم
قتل زرتش��تی مجازات کرد .حداکثر مجازات میتوانست پرداخت دیه
باشد .مش��روطهخواهان ،اجنمنها ،مجلس ،اجنمن پارسیان ،کوتاه
منیآیند و مجازات قاتالن فریدون را در خواست و پیگیری میکنند.
پس از دستگیری قاتالن فریدون ،مردم و ناطقین مشروطیت هر روزه
مجازات آنان را درخواس��ت میکنند .پارسیان (زرتشتیان) از چندی
پیش به اجنمن آذربایجان در تهران پیوس��ته بودند .این اجنمن یکی از
فعالترین اجنمنها در دوران مش��روطیت بود .در روز  24ذیاحلجه
س��ال 27/1325ژانویه س��ال 1908مجمع عمومی اجنم��ن آذربایجان
در حال�ی که مال ابراهام در جلو آنها بود ،فریاد میکردند "ما امت موس�اییم مش�روطه
منیخواهی�م" ،بع�د روزنامهای کاریکاتوری از یهودیان کش�یده بود ک�ه یکی از اوباش
چماق بر س�ر آنها نگاه داشته و میگفت بگویید ،مش�روطه منیخواهیم ،مبب توسری
خواهیم ،مش�روطه منیخواهیم( ".تاریخ یهود ایران حبیب لوی ،جلد س��وم صفحههای
 829و )830
علی اکبر دهخدا در مورد حادثه میدان توپخانه مطلبی در نش��ریه صوراسرافیل شماره
 21مینویس��د .او در مقاله چرند و پرند ،با اشاره به واقعه توپخانه ،هشدار میدهد که
باید مواظب سید علی یزدی از علمای ضد مشروطه و یاران شیخ فضلاهلل نوری بود .در
انتهای مقاله دهخدا اشعار زیر را میآورد:
بر توپ سوار است
		
دیگش سربار است
اسالم مدار است
		
توحید شعار است
همخوابه و یار است
		
با فرقه الواط
مسلم سر دار است
		
در پیش دو چشمش
گه گرم قمار است
گه غرق شراب است
با حسن دبوری
		
با آن خر نوری
گه طالب یار است
		
گه عاشق دین است
(نشریه صوراسرافیل شماره  21صفحه )8
« -در تهران اجنمنی به نام اجنمن آذربایجان تشکیل شد که بسیار تندرو بود .میگفتند
دارای  2965نف�ر عض�و بود .رئیس آن اول مرتضوی و س�پس تق�یزاده بود .این اجنمن
ب�ا اجنمن ایالتی آذربایجان از نزدیک متاس و همکاری داش�ت .اجنمن ایالتی آذربایجان
در دوره اس�تبداد صغیر ،مرکز مقاومت علیه محمدعلی ش�اه ب�ود( ».منبع :کتاب ادوار
مجالس قانون گذاری در دوران مشروطیت ،یونس مروارید ،پای نوشته صفحه )127
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تش��کیل میگردد .در این جلس��ه که قریب به هزار نفر در آن شرکت
کرده بودند ،دادخواهی همسر فریدون خوانده میشود و حاضران به
شدت حتت تأثیر قرار میگیرند .در این جلسه دو الیحه برای مجازات
قاتالن تهیه و به وزارت عدلیه و حکومت ارسال میگردد .بیست نفر از
اعضای اجنمن انتخاب میشوند که این دو الیحه را به دست مقامات
برسانند و آن را پیگیری کنند .افراد منتخب اجنمن ،ماجرا را پیگیری

میکنند.
یحیی دولتآبادی مینویس��د که از مجتهدان مجلس درخواس��ت
میش��ود که مج��ازات قاتالن را تعیین کنند .س��ید عب��داهلل بهبهانی
اظهار میدارد که مجته��دان در بیرون از مجلس تصمیم گرفتهاند که
محکومان را شالق بزنند و سپس به مدت ده سال در قلعه کالت زندانی
کنند .یحیی دولتآبادی مامور میگردد که صورت حکم را بنویس��د.
او صورت حکم را مینویس��د و اعض��ای هیئت روحانی مجلس آنرا
امضا میکنند و برای اجرا به وزیر عدلیه میفرستند.نکته جالبی که
در صدور حکم این مجازات بهنظر میرس��د آن است که چون قاتالن
فریدون همان کس��انی بودند که واقعه می��دان توپخانه را ایجاد کرده
بودند ،روحانیونی که حکم مجازات قاتالن را صادر می کنند ،قاتالن
را به جرم قتل فریدون زرتشتی مجازات منیکنند ،بلکه حکم مجازات
آن��ان ،به علت ایجاد بلوای میدان توپخانه و قتل و زخمی کردن مردم
مسلمان صادر میشود.
روز دوش��نبه آخر ذیاحلجه سال /1325س��وم فوریه سال 1908
قاتالن را ب��ه وزارت عدلیه میآورند و جمعیت زی��ادی در آن روز در
عدلیه حاضر میگردند .به هر یک از محکومان س��یصد ضربه شالق
میزنند و به گردن هریک از آنان زجنیر میبندند و آنها را برای زندانی

شدن به قلعه کالت در خراسان میفرستند.
آنچه که تاریخ نش��ان میدهد آن اس��ت که پس از قرنها ،حداقل
 -روزنام�ه صوراس�رافیل ،ش��ماره  ،22تاریخ آخر ذیاحلجه  1325قمری/سوم فوریه
 1908میالدی ،صفحه  3خبر اولین مجازات دوره مشروطیت.
 -حیات یحیی ،یحیی دولتآبادی ،جلد دوم ،صفحههای  189و .190
 -روزنامه صوراس�رافیل ،ش�ماره  ،22تاریخ آخر ذیاحلجه  1325قمری/س��وم فوریه
 1908میالدی ،صفحه  3خبر اولین مجازات دوره مشروطیت.
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از ش��روع عصر صفوی تا آن روز ،این اولین باری بود که مسلمانانی
را برای قتل یک زرتش��تی مجازات میکردند .کسروی این مجازات را
منونه پیشرفت مشروطه میداند .او در تاریخ مشروطه مینویسد:
«اگ�ر چه این کیفر کش�ندگان فری�دون به هواداران کیش ش�یعی
بس�یار بر خورد و این که به کیفر کش�ته شدن یک زرتشتی به تن
ن�ه تن ش�یعی تازیانه زنند ،به گ�ردن آنان گران افت�اد و یکی از
داغهای دلهاشان همین میبود .لیکن رویهم رفته از این کیفرها

نتیجههای نیکی به دست میآید».

اجرای این حکم به مذاق گروهی از روحانیون شیعه به سرکردگی
شیخ  فضلاهلل نوری خوش منیآید و بر آنان سخت گران میآید .آنها
از اجرای آن حکم به شدت انتقاد میکنند .شیخ فضلاهلل نوری روحانی
ضد مش��روطه از اجرای این حکم شکایت میکند ،او معتقد است که
با اجنام این مجازات ،قانون قصاص اس�لامی نقض شده است و آن
نقض را س��تمی بر مس��لمانان میپندارد .او در انتقاد از این مجازات
میگوید:
«...و کفایت میکند در این باره ذکر س�تم مسمی به عدلی ،که در
فقره مجازات و ریخته ش�دن خون و قتل یک زردش�تی صادر شد.
مقصود این است در باب اعمال خالف شرع مشروطهخواهان ،ذکر
این منونه بس�نده اس�ت که آنان به نام عدل ،ظلمی نقض قانون
قصاص اسلامی مرتکب ش�دند و قاتل مردی زردش�تی را به قتل

رساندند».

در رس��اله تذکرةالغافل منسوب به شیخ فضلاهلل نوری هم از این
مجازات به شدت انتقاد شده است .در این رساله آمده است:
«اگر مس�اوات نبود به عنوان س�ر سالمتی وحتبیب به خانه کفار
منیرفتن�د و آن کلم�ات کفر آمیز در منبر منیگفتند .اگر مس�اوات
نبود آن زنادقه چند نفر مس�لم را به لوث قتل یک نفر گبر با س�وء

حال منیکشتند».

برابری انسانها بدون درنظر گرفنت دین آنها ،مسألهای نبود که
 -تاریخ مشروطه کسروی ،صفحه .561
 -رسالهحرمتمشروطه،شیخفضلاهللنوری،رسائلمشروطیت،پاینوشتهصفحه.158
 -رساله تذکرةالغافل ،منسوب به شیخ فضلاهلل نوری ،رسائل مشروطیت ،صفحه 180
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درک آن فقط برای روحانیون مخالف مشروطه مشکل باشد ،بلکه این
مشکل حتی برای روحانیون مش��روطهخواه هم وجود داشت .تضاد
احکام دین و اهداف اصلی مشروطهخواهان که آزادی و برابری متام
انسانها بود ،سردرگمی و گیجی عجیبی را در روحانیون مشروطهخواه
هم ایجاد کرده بود .هر یک از آنان حاضر بودند تا نقطهای جلو بیایند،
ولی منیتوانستند از خط قرمز خودشان بگذرند .هیئت روحانی مجلس،
حکم مجازات قاتالن فریدون زرتش��تی را مستقیمًا برای قتل فریدون
صادر منیکن��د .مثال دیگری که در رابطه با قت��ل فریدون روی داد،
واقعهای اس��ت که حسن رشدیه در آن درگیر بود ،این واقعه ،دیدگاه
این روحانی مشروطهخواه را مشخص میکند .شرح این واقعه در این
جا آورده میشود .حسن رش��دیه در جناح روحانیون مشروطهخواه
مذهبی بود .او از جمله کس��انی بود که از تساوی حقوق مردم دفاع
میکرد .او هم دچار این س��رگردانی فکری بود و منیتوانست تساوی
حقوق و برابری انس��انها را بدون در نظر گرفنت دین آنها بپذیرد و
تضاد آنرا با احکام دین اس�لام میدید .پس از واقعه چوب خوردن
قاتالن فریدون ،حسن رشدیه ،نامهای به شریف کاشانی تاریخنویس
دوران مشروطیت مینویسد و در آن از معجزه اسالم سخن میگوید.
شریف کاشانی مینویسد:
 -حس��ن رش��دیه را پدر مدارس ایران به سیستم جدید میدانند .رشدیه در سال 1305
قمری اولین مدرسه به سبک نوین را در محله ششکالن تبریز تاسیس کرد .با سیستمی
که او ایجاد کرده بود با  60س��اعت تدریس دانش آموزان میتوانستند خواندن و نوشنت
را بیاموزند .تاسیس مدرسه و بیرون آوردن آموزش از احنصار مالیان و آخوندها به نظر
آنان خوش نیآمد و حکم تکفیر او را صادر کردند و به حتریک مالیان و آخوندها ،طلبهها
به مدرسه رشدیه ریختند و نیمکتها و ختتهها را شکستند و دبستان را بهم زدند (تاریخ
مش��روطه کس��روی صفحه  .)21رشدیه به مشهد رفت مدرس��ه خود را در آجنا تأسیس
کرد ،ولی مالیان دوباره حکم به تکفیر او دادند و به مدرس��هاش حمله کردند و مدرس��ه
و خانه اش را غارت کردند ،دس��ت او را هم شکس��تند .رشدیه از پای ننشست و دوباره
مدارس��ی در تبریز و ته��ران ایجاد کرد ،ولی هر باره به حتری��ک روحانیون ،طلبهها به
مدارس او حمله کردند ومدارس را ختریب و تعطیل کردند .در دوران س��لطنت مظفرالدین
شاه و با حمایت امین الدوله صدر اعظم او ،رشدیه توانست چندین مدرسه تاسیس کند.
با برقراری مش��روطیت و کاه��ش قدرت مالیان ،تعداد مدارس رش��دیه در تهران به 26
واحد رس��ید .رشدیه در سال  1290شمسی به استخدام وزارت معارف درآمد .رشدیه در
سال  1323شمسی وفات یافت( .مقاله آموزش الفبای صوتی با حسن رشدیه از شیرزاد
عبدالهی ،روزنامه شرق ،شماره  7 ،301مهر )1383
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«عص�ر ام�روز[ ...،پ�س از چ�وب زدن قاتلان فری�دون] جن�اب
مس�تطابمآب ،حاج�ی می�رزا حس�ن رش�دیه در باب چ�وب زدن
قاتلین فریدون ش�رحی مرقوم داشته ،بجهت داعی فرستاده که در
واقع موجب حیرت اس�ت .خیلی به موقع دید ،که در تاریخ ثبت و
ضبط ش�ود .چون فقرهای تازه و شنیدنی اس�ت[ .رشدیه] مرقوم
فرمودهاند ...:امروز دیدم که جمعی را در عدلیه به جرم قتل فریدون
چوب میزنند .یعنی از استنطاق به مقصود نرسیده ،به استعمال
شالق پرداختهاند .الزم دیدم که یکی از معجزات حقیقت اسالم را به

جنابعالی که مورخ وقایع ایام این ُملک هستید عرض کنم».

ماشااهلل آجودانی از قول کاشانی مینویسد:
در همین ایام شاهزاده ساالرالدوله که در عشرتآباد خانهنشین
 -مش�روطه ایران�ی ،آجودانی ،صفح��ه  ،484به نقل از واقع��ات اتفاقیه در روزگار از
شریف کاشانی صفحه .160
 -ابوالفتحمیرزا ملقب به س��االرالدوله برادر کوچکتر محمدعلی شاه بود ،او چندی هم
خیال سلطنت در سر داشت .س��االرالدوله مدتی حکمران کردستان بود و درسال 1325
قمری با قوای دولتی مش��روطهخواهان در نزدیکی نهاوند به جنگ پرداخت ،ولی س��پاه
او در این جنگ شکس��ت خورد( .تاریخ مشروطه کسروی ،صفحههای  367تا  .)370در
جمادیاالخر سال  ،1325پس از تامین جانی که از سوی ظهیرالدوله حاکم همدان به او
دادند ،او به تهران آمد .پس از امتام دوران استبداد صغیر و برقراری دوباره مشروطیت،
محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد و به روسیه گریخت ولی پس از مدتی محمدعلی شاه
برای تصرف ایران در س��واحل بحرخزر پیاده ش��د ،س��االرالدوله برادر او هم در غرب
ایران قیام کرد .دولت مش��روطه برای دستگیری محمدعلی شاه صد هزار تومان و برای
دس��تگیری ساالرالدوله بیس��ت پنج هزار تومان جایزه نقدی تعیین کرد .ساالرالدوله در
غرب ایران بنام خود سکه زد که روی آن نوشته شده بود "السلطان ابوالفتح شاه قاجار"
 .س��االرالدوله مدتی کرمانش��اه و کردس��تان را گرفت و از آنجا تلگرافی خود را شاه
ایران خواند و از همدان با نیروی مجهزی عازم تهران ش��د ولی در  24فرس��نگی تهران
از قوای دولتی مش��روطه خواهان به س��رکردگی یپرم خان ارمنی شکست سختی خورد
و ب��ه ع��راق گریخت .دولت امالک او را توقیف کرد ،ولی دولت روس او را تبعه روس��یه
دانس��ت .ساالرالدوله پس از فرار از ایران مدتی در سویس زندگی کرد .او در قیام شیخ
خزعل به اهواز وارد ش��د ولی وقتی که شیخ به تهران فرستاده شد ،ساالرالدوله دوباره
به اروپا گریخت و مدتی در مصر اقامت کرد .ساالرالدوله در خرداد سال  1338شمسی
درگذش��ت .برای مطالعه جزییات اقدامات ضد مشروطه ساالرالدوله ،میتوان به منابع
زیر مراجعه کرد:
 مقدمات مشروطیت ،هاشم محیط مافی ،صفحههای  300تا  320و  344تا .349 در تکاپوی تاج و ختت ،اس�ناد ابوالفتح میرزا س�االرالدوله قاجار ،به کوش��ش رضاآذری ،سازمان اسناد ملی ایران پژوهشکده اسناد ،تهران.1378 ،
 مقاله رجال مش�روطه  -ابوالفتح میرزا س�االرالدوله ،فاطمه مع ّزی ،فصلنامه تاریخمعاصر ایران ،سال دهم تابستان  ،1385شماره  ،38صفحههای  107تا .142
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بود ،وکالتنامهای به رش��دیه میدهد که یکی از دهاتش را بفروشد و
پولش را به او برساند .مشتریهای مسلمان ...زیاده بر هفت و هشت
و نه ه��زار تومان منیخریدند ...مگر غیر مس��لم ،که قیمتها را باال
میبردند .یکی از همین غیر مسلمها فریدون فارسی بود .آنقدر قیمت
را باال برد که دیگر مش��تری مناند .شاهزاده هم عرصه را بر رشدیه
تنگ میکند که زمین را به فریدون بفروش��د و قباله را بنویسد .اینها
بخشی از همان شرحی اس��ت که رشدیه در اختیار کاشانی گذاشته
است .رشدیه سپس مینویسد:
«دوشب قبل [دو شب پیش از قتل فریدون] از شدت اضطراب خواب
نکرده ،با روح مقدس نبوی ...،در مناجات بودم که یا رسولاهلل...
فردای قیامت این مواخذه را از من خواهید کرد که :من هر یک ذرع
مربع خاک ایران را ،اقال یک مس�لمان به کشتن داده ،این خاک را
از زرتشتیان گرفته ،به دست شما دادم .و تو به چه دلیل این همه
اراضی را به دست زرتشتیان دادی؟ پس ش ّر این آدم را از سر من
رفع کن .بحمداهلل صبح آن شب ،خبر در شهر پیچید که فریدون...
بدان تفصیل که میگویند ،مقتول ش�ده است .ما رمیت اذ رمیت و
 
لکن اهلل رمی ».

ماشاهلل آجودانی به درستی مینویسد:

«ای�ن ج�ا دیگر ش�یخ فضلاهلل ن�وری و ی�اران او نیس�تند که از
قتل فریدون فارس�ی مشروطهخواه ،ش�ادی میکنند .این رشدیه
مش�روطه خواه و رش�دیه معارف پرور اس�ت ک�ه تناقض عمیق
مشروطه ایرانی را در پنج سطر پایانی یک یادداشت یک صفحهای،
در س�ینه تاریخ به یادگار مینهد .حتی ش�کر خدای میگزارد که
فریدون فارس�ی کشته شد و زمین فالن شاهزاده مستبد و دیوانه

" -و (ای رس��ول) چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند" ،بخش��ی از سوره انفال آیه
 17قران .ترجمه کامل این آیه بر مبنای ترجمه استاد قمشهای چنین است(" :ای مومنان)
نه شما بلکه خدا کافران را کشت و (ای رسول) چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند
که مومنان را به پیش آمد خوش��ی بیازماید که خدا شنوای دعای خلق و دانا (به مصاحل
امور عالم) اس��ت ".این بدان معنی اس��ت که به گمان رشدیه ،فریدون را مردم نکشتند و
این خدا بود که فریدون را به دست مسلمانان به قتل رساند ،تا امالک ساالرالدوله را او
نتواند خریداری کند و امالک همچنان در دست مسلمانان باقی مباند .رشدیه معتقد بود
که خداوند دعای او را برای کم کردن شر فریدون ،مستجاب کرده است.
 -مشروطه ایرانی ،آجودانی ،صفحه .149
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ولی مسلمان ،به همان مشروطه خواه نامسلمان فروخته نشد».

ب��ه هر روی اجن��ام این مجازات ،ق��دم بزرگی بود ک��ه در دوران
مشروطیت ،در راه برقراری برابری ایرانیان برداشته شد.
قانون اساسی مشروطیت و آزادی و برابری
فرمان مش��روطیت در تاریخ چهارم جمادی الثانی 14/1324مرداد
 1285شمس��ی 5/آگوس��ت  1906میالدی صادر گردی��د و به امضای
مظفرالدین ش��اه قاجار رسید .قانون اساسی مشروطه پس از صدور
فرمان مشروطیت نوشته شد .نویسندگان قانون اساسی ایران نگاهی
به اعالمیه حقوق بش��ر فرانس��ه داش��تند و از قانون اساسی 1831
بلژیک تاثیر گرفته بودند .اعالمیه هفده مادهای حقوق بش��ر توس��ط
آزادیخواهان ایران ترجمه شد و با اضافه کردن مقدمهای حتت عنوان
«آزادی ای�ران وایران آزاد» منتش��ر گردید .ش��عار آزادی ،مساوات و
اخوت در باالی این اعالمیه به چاپ رسیده است .مترجم این اعالمیه
طبق نوشته فریدون آدمیت ،میرزا علیمحمدخان اویسی بود .او از رده

تربیتیافتگان جدید بود و در خدمت وزارت امور خارجه کار میکرد.
پس از اعالم مشروطیت ،تابلویی در باالی سردر مجلس شورا نصب
ش��د که در وسط تابلو نوشته ش��ده بود «مجلس ش�ورای ملی عدل
مظف�ر» و در چهار طرف تابلو نوش��ته شده بود «مساوات – مواسات

– برادری – برابری».
در قانون اساسی مشروطه اشارهای به مذهب رمسی ایران نشده
بود .ولی در اصل یازدهم آمده بود که منایندگان مجلس باید به قرآن
قسم یاد کنند .در اصل دوم قانون اساسی مشروطه آمده بود که:
 -مشروطه ایرانی ،آجودانی ،صفحههای  149و .150
 -آفاری .ژانت :انقالب مش�روطه ایران ،ترجمه رضا رضایی ،تهران ،نش��ر بیستون،
 ،1379صفحه .94
 -آدمی�ت .فریدون :مجلس اول و بحران آزادی ،تهران ،روش��نگران ،صفحه های 371
و .372منت کامل ترجمه اعالمیه حقوق بشر که توسط میرزا محمد علی خان ترجمه شده
است در صفحههای  373تا  376این کتاب آدمیت آمده است.
 -محیط مافی .هاش�م :مقدمات مشروطیت ،به کوشش مجید تفرشی – جواد جان فدا،
تهران ،انتشارات علمی ،صفحه .186
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«مجلس ش�ورای ملی مناینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که
در امور معاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند».

متمم قانون اساس��ی ،در تکمیل قانون اساس��ی نوشته شده و در
تاری��خ چهاردهم ذیالقعده  1324قمری 29/دس��امبر 1906میالدی به
تصویب مظفرالدین ش��اه رس��ید .در متمم قانون اساس��ی مشروطه
برخالف قانون اساس��ی مشروطیت ،در بس��یاری از مواد آن به دین
اسالم ومذهب ش��یعه اثنیعشری اشاره ش��ده و در موارد متعددی
تاکید شده است که متام قوانین جاری در مملکت باید تابعی از قوانین
اسالمی و مذهب شیعه باشد .در اصل اول متمم قانون اساسی آمده
است که:
«مذه�ب رمسی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عش�ریه
است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد».

دراصل دوم متمم قانون اساس��ی تاکید شد که هیچیک از قوانین
مصوب مجلس نباید مغایرتی با قوانین اس�لام داشته باشد ،به گفته
هما ناطق ،با تصویب این اصل ،یکسره بر اصل برابری و آزادی خط
بطالن کشیده شد .این اصل به ضرورت والیت فقها و نظارت شورای

نگهبان علما ،تاکید میکند.
شیخ فضلاهلل نوری نقش مستقیمی در تدوین اصل دوم متمم قانون
اساس��ی داشت .او این اصل را به خط خود نوشت و در تصویب آن
پا فشاری کرد .فقها به سرکردگی او اصل دوم متمم قانون اساسی
را نوشتند و به قانون اساسی آویختند.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت میگوید:
«مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر
عجلاهلل فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنش�اه اسلام پناه
خلداهلل س�لطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراهلل امثالهم و عامه
ملت ایران تاس�یس ش�ده اس�ت ،باید در هیچ عصری از اعصار

 -اجنمن شورایی در انقالب مشروطه ،هما ناطق.
 -فصلنام�ه تاری�خ معاص�ر ای�ران ،ص�ورت م�اده دوم متم�م قانون اساس�ی ایران
پیشنهادی حاج شیخ فضلاهلل نوری مصوبه در مجلس شورای ملی ،سال دهم ،شماره
 ، 38تابستان  ،1385صفحه های  228تا .230
 -تاریخ مشروطه ایران کسروی ،صفحههای  316تا .317
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مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسالم و قوانین موضوعه
حضرت خیر االنام صلیاهلل علیه وآله وسلم نداشته باشد و معین
است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر
عه�ده علمای اعالم ادام اهلل برکات وجود هم بوده و هس�ت و لهذا
رمسًا مقرر اس�ت در هر عص�ری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج
نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان
هم باشند به این طریق که علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید
شیعه اسامی بیس�ت نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند
معرفی به مجلس ش�ورای ملی بنمایند ...تا موادی که در مجلس
عنوان میشود به دقت مذاکره و غور و بررسی منوده ،هر یک از آن
مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد ،طرح
و رد منایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در
این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت

حجت عصر عجل اهلل فرجه تغییر پذیر خنواهد بود».

به وس��یله مواد متمم قانون اساسی ،آزادیهای اجتماعی از قبیل
آزادی بیان و مطبوعات و اجنمنها محدود شد .طبق اصل بیستم متمم
قانون اساس��ی مشروطه ،ذکر هرگونه مطالبی در مطبوعات برخالف
دین اسالم ممنوع شد و طبق اصل بیست ویکم فعالیت اجنمنهایی که
در تضاد با دین اسالم ومذهب شیعه بودند ممنوع گردید.
تنه��ا اصلی که تاحدودی حقوق متام ایرانی��ان را در مقابل قانون
مس��اوی در نظر گرفت ،اصل هشتم متمم قانون اساسی بود ،در این
اصل آمده بود که:
«اهالی ایران در مقابل قانون دولتی متساویاحلقوق خواهند بود».
این اصل در ابتدا بدین صورت نوش��ته شده بود که «مسلمانان در
مقابل قوانین دارای حقوق مساوی هستند» و غیر مسلمانان را مستثنی

کرده بود .اعالم این اصل بدین صورت مورد اعتراض زرتشتیان قرار
گرفت و آنها کوش��ش کردند که تس��اوی حقوق برای متام ایرانیان،
بدون در نظر گرفنت مذهب در نظر گرفته ش��ود .ارباب کیخس��رو در
مورد این واقعه در خاطرات خود مینویسد:
« ...در موق�ع نوشتن قانون اساس�ی مش�روطیت قس�مت دوم

 -اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت،
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[متمم قانون اساسی] ،وقتی که تکلیف حقوق تبعه ایران را معین
میکردند ،این طور نوشتند" :مسلمانان در مقابل قوانین و حقوق
مس�اوی هستند" و غیر مس�لمانان را مستثنی کرده بودند .همین
که در روزنامه منتش�ر ش�د ،من با این ک�ه در جتارتخانه ارباب
جمش�ید بودم ،با ایشان طرف شده اعتراض کردم ،فرمود که ابدا
او ملتفت نشده و این چیزها منیداند .خواهش کردم چند روزی در
این موقع به مجلس نرود که نگویند با حضور مناینده زرتشتیان
بود و خودم مشغول اقدامات شده ،چند نفر از زرتشتیان را همراه
ک�رده ،نزد احتشامالس�لطنه رئیس آن وقت مجل�س و بعضی از
س�ران منایندگان مجلس رفته و الیحه نوشته و چاپ کردم .خودم
در مجلس رفته منتش�ر کردم و بر روی س�کوهای مجلس و غیره
ایستادم نطقها کردم تا این که آن اصل عوض و نوشته شد "تبعه
ای�ران در مقابل قانون متس�اویاحلقوقند" .در آن موقع به همه جا
تلگرافاتی کردم ،با روس�ای ارامنه و یهود مالقات و وادار کردم از

طرف آنها نیز اقدام شود».

زرتشتیان برای کس��ب حقوق برابر با مسلمانان از فعالیت دست
نکشیدند و لوایحی را تهیه کردند و به مجلس شورای ملی ارائه دادند.
آنان معتقد بودند که شرف انسانی آنان وقتی حفظ میشود که حقوق
انسانی مساوی و برابر با مس��لمانان برای آنان درنظر گرفته شود.
دریکی از این لوایح که در تاریخ یکشنبه چهارم جمادی اول سال 1325
در مجلس خوانده ش��د ،آنان اظهار کردند ک��ه به بقای خود اطمینان
ندارند و این درخواست آنان باعث شده است که از طرف عدهای تهدید
شوند .در الیحه ارائه شده از طرف زرتشتیان،آمده است که:
« ...البت�ه خاط�ر مبارک همه آقایان معظم مس�تحضر اس�ت که
غ�رض از این همه مب�ادرت فدویان حتصیل اطمین�ان و وثوق به
بق�ای ج�ان و مال و ناموس و ش�رف انس�انیت خودم�ان بوده و
هس�ت و آن اطمینان حاصل نش�ود مگر به توجهات منصفانه آن
دادگ�ران ...کلی�ه منظ�ور و مقصود بر آن بوده و هس�ت که ما به
اوضاع حالیه ،هیچ امید و اطمینانی به بقای هستی خود نداریم و

 -امین�ی .ت�ورج :مقال�ه مجلس اول وتس�اوی حق�وق اقلیته�ای مذهب�ی ،به نقل از
یادداش��تهای کیخسرو ش��اهرخ به کوش��ش جهانگیر اش��یدری ،چاپ پرچم2535 ،
شاهنشاهی1355 /خورشیدی ،صفحه .129
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اشرار و اوباش و فتنهجویان که پیوسته منتظر فرصتاند امروزه
م�ا را ب�ه انواع و اقس�ام تهدید و ختویف میمناین�د و در این حال
خواس�تار آنیم که بدانیم آیا آنچه میگویند حقیقت دارد یا خیر؟
و چیزی که میگویند این اس�ت ک�ه حقوق ما طایفه بکلی در دفتر
انصاف ثبت و منظور نشده ،از شرکت در نعمت مساوات و فیض
رحمةالعاملین مجزا شده ،پس حیات و مماتمان حکم واحد خواهد
داشت ...عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ
حقوق در ش�مار ناس محس�وب ش�ویم .تعیین مقامات انسانیت
امکان ندارد ،مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت
نشود ،مگر به مساوات در حقوق انسانیت .ما عرض منیکنیم در
قوانین مذهبی دیگران ش�ریک و سهیم باش�یم ،بلکه عرض ما بر
مساوات حقوق مملکتی و مجازات است ...ضمنًا عرض مناییم که
هرگاه حفظ حقوق مملکتی و مجازات عامه رعایا ،به همین لفظی
که عرض میشود به مساوات شرط نشده باشد دیگر امید زیست

برای ما نیست»...

گروهی از منایندگان مجلس از جمله تقیزاده ،از زرتشتیان پشتیبانی
میکنند .حتی امام جمعه با نگاهی شکاک ،که پشت زرتشتیان به کجا
گرم است ،میگوید:
«اینها هزار و س�یصد س�ال اس�ت که ب�ا ما بودهان�د و حقوقی
داش�تهاند و ب�ا آنها رفتار ش�ده ،حاال ما حتیاالم�کان در صدد
هس�تیم که حقوق آنها را زیاد و محکم مناییم .منیدانیم محرکین

آنها کیانند که این قسم اصرار میکنند».

در نظ��ر گرف�تن حقوق مس��اوی با مس��لمانان ،ب��رای ایرانیان
غیرمس��لمان ،به نگاه روحانیون شیعه خوش منیآید و شیخ فضلاهلل
نوری در انتقاد از این اصل در رساله «حرمت مشروطه» میگوید:
«یکی از مواد آن ضاللت نامه این اس�ت که افراد مملکت متس�اوی
احلقوقند ...و این کلمه مس�اوات ...،یکی از ارکان مشروطه است
ک�ه ب�ه اخالل [آن] ،مش�روطه منیمان�د .نظرم اس�ت ....مملکت
اسلامیه مشروطه خنواهد شد ،زیرا که محال است با اسالم حکم
مساوات.

 -مذاکرات مجلس اول ،میرزا صاحل ،صفحه  .272بخش��ی از الیحه زرتش��تیان که در
تاریخ یکشنبه  4جمادیاالول سال  1325قمر در مجلس شورای ملی خوانده شد.
 -مذاکرات مجلس اول ،میرزا صاحل ،صفحه .273
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حاال ای برادر دینی تامل [کن] در احکام اسالمی که چه مقدار تفاوت
گذاش�ت بین موضوع�ات ...ای برادر دینی ،اسلامی که این قدر
تفاوت گذارد ،بین موضوعات مختلفه در احکام ،چگونه میشود،
گفت که [معتقد به] مساوات است.
ای ُملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسالم است که ممکن نیست
در آن مس�اوات ...،ای بیشرف ،ای بیغیرت ،ببین صاحب شرع
برای اینکه تو ُمنتحل به اسلامی ،برای تو شرف مقرر فرموده و
امتی�از داد [ه] ت�و را ،و تو خودت از خودت س�لب امتیاز میکنی
و میگوی�ی من بای�د با مج�وس و ارمنی و یهودی ب�رادر و برابر

باشم»...

ش��یخ فضلاهلل نوری اصرار بر آن داش��ت که متام قوانین مملکتی
باید شرعی ومطابق بر قوانین قرآنی باشد .شیخ در مخالفت با قانون
اساسی مشروطه ،اصل مساوات و برابری ایرانیان و مجلس شورای
ملی ،همراه با گروهی دیگر از علما در شاه عبدالعظیم بست مینشیند.
آیتاهللها طباطبایی و بهبهانی از سوی مجلس شورای ملی ماموریت
پی��دا میکنند که به آنجا بروند و او را راضی کنند که حتصن خود را
بشکند و به تهران باز گردد .در مالقاتی که بین آنان صورت میگیرد،
او ش��رایطی را عنوان میکند که باید اجنام پذیرد تا او از بست خارج
شود .شرایط او را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
 -1قانون اساسی و قوانین مملکتی و ادارات و وزارت خانهها باید

صورت شرعی بوده و با قوانین قرآن مطابقت داشته باشد.
 -2وکالی مجلس باید مس��لمان و از مذهب شیعه جعفری باشند.
شش تن از وکالیی که در مجلس اول حضور داشتند و او معتقد بود که
از ازلیان و یا بابیان هستند ،باید از مجلس اخراج و تبعید شوند.
 -3او معتقد بود که آزادی در اس�لام کفر اس��ت و آن آزادی بیان
و مطبوعات که پس از مش��روطیت در ایران بوج��ود آمده بود کفر در
کفر اس��ت و باید جلوی آن گرفته شود .او معتقد بود که دو سه نفر از
مدیران جراید باید از تهران تبعید شوند.
 -منتحل :وابسته ،منتسب.
 -رساله حرمت مشروطه ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحههای  159تا .161
  -مقدمات مشروطیت ،محیط مافی ،صفحه .339
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 -4تبعید چهار نفر از وعاظ از تهران و یا قدغن کردن آنها از منبر

رفنت.
به هر روی مذاکرات به شکست میاجنامد و شیخ رضایت منیدهد
که به تهران بازگردد.
خنستین مجلس شورای ملی و منایندگان اقلیتهای مذهبی
در قانون اساس��ی مشروطه و متمم آن اش��ارهای نشده است که
منایندگان مجلس و انتخاب کنندگان آنان باید مس��لمان باش��ند .در
نظامنامه انتخابات مجلس ش��ورای ملی هم تاکید نش��ده اس��ت که

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باید مسلمان باشند.
فقط در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است که منایندگان مجلس
باید به قرآن س��وگند یاد کنند و در اصل پنجاه و هش��تم متمم قانون
اساسی آمده است که وزرا باید مسلمان باشند:
«هی�چ ک�س منیتواند به مقام وزارت برس�د مگر آن که مس�لمان

وایرانیاالصل و تبعه ایران باشد».

با بررس��ی اصول قانون اساسی مش��روطه مشخص میشود که
هیچگونه پیشبینی نشده بود که اقلیتهای مذهبی ایرانی ،منایندهای
در مجلس داش��ته باشند .یهودیان و مس��یحیان و زرتشتیان اصرار
داش��تند که مناینده خود را در مجلس داشته باشند .زرتشتیان در آن
زمان .عریضهای نوش��تند که طی آن در خواست کردند که زرتشتیان
مناین��دهای از خ��ود ،درمجلس ش��ورای ملی داش��ته باش��ند .این
درخواس��ت زرتشتیان در مجلس شورای ملی مطرح گردید و در آنجا
مورد پشتیبانی گروهی از مجلسیان قرار گرفت.
گروهی ازعلمای شیعه آن دوره با انتخاب مناینده برای اقلیتهای
مذهبی در مجلس شورا موافق نبودند .ناظماالسالم کرمانی مینویسد
  -مقدمات مشروطیت ،محیط مافی ،صفحههای  363تا .369
 -برای مشاهده نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی ،میتوان به کتاب تاریخ بیداری
ایرانیان ،از ناظماالسالم کرمانی صفحههای  602تا  608مراجعه کرد.
  -اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی مشروطه.
 -عریضه زرتشتیان مبنی بر تقاضای داشنت مناینده در مجلس شورای ملی ،فصلنامه
تاریخ معاصر ایران،سال دهم ،شماره  ،38تابستان  ،1385صفحههای  224و.225
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که با یهودیان و ارمنیان مذاکره ش��د و آنها قبول کردند که از داشنت
مناین��ده خود در مجلس صرفنظر کنن��د و ارمنیان آقای طباطبایی و
یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانش��ین مناینده خود در مجلس
قب��ول کردند که از حق آنان دفاع کنند .ناظماالس�لام مینویس��د که
زرتش��تیان زی��ر بار نرفتند و اصرار داش��تند که مناین��ده خود را در
مجلس داشته باش��ند .آنان به آقای بهبهانی رشوه کالنی دادند تا او
از خواسته زرتشتیان در مجلس پشتیبانی کرد و آنان توانستند ارباب
جمش��ید را به عنوان خنستین مناینده زرتشتیان در مجلس اول داشته
باشند .ناظماالسالم این واقعه را به صورت زیر مینویسد:
«مسموع افتاد که طایفه یهود و ارامنه و زردشتیها اصرار دارند
ک�ه وکیلی از خود انتخ�اب کنند و این مطلب باع�ث ایراد علمای
جنف و اصفهان خواهد شد و یک دفعه اختالفی بزرگ پدید خواهد
آم�د ،که ش�اید مخل و مانع مقص�ود گردد .لذا اج�زای اجنمن رأی
دادند که حضرات را دیده ،آنها را منصرف کنیم از انتخاب وکیل
از نوع خودشان.
پس از زحمات بسیار  ،طایفه ارامنه با نهایت جنابت و معقولیت،
حق خود را در انتخاب اول منتقل منودند به جناب آقای طباطبایی،
ک�ه یا حضرت آق�ا حق آن�ان را در این انتخاب س�اقط مناید و یا
خودش�ان از طرف آنان وکیل باشند و اما طایفه [یهود] ،آنها هم
حق خودشان را واگذار به جناب آقای بهبهانی منودند.
لکن طایفه زردش�تی چون ارباب جمشید را وکیل خود قرار دادند،
لذا قرار شد اسداهللخان سرتیپ قزاقخانه برود ارباب جمشید را به
خانه خود دعوت مناید .از این جهت اس�داهللخان مأموریت خود را
اجنام داده ،ارباب جمشید را عصر امروز [جمعه ،سوم رجب /1324
 24اگوس�ت  ]1906به خانه خود دعوت من�ود .اجزای اجنمن قبل از
آمدن ارباب جمش�ید ،حاضر شدند .ارباب جمشید هم آمد ،پس از
تعارفات مرس�ومه ،بنده نگارنده روی کردم به ارباب جمش�ید و
گفتم:
عالوه بر این که شما صاحب این آب و خاک و از ابنای این مملکت
میباش�ید ،یک اندازه متمول و صاحب مایه و اعتبار و با اکثر از
م�ردم و اعیان و جتار طرف معامله میباش�ید .اگر این مملکت به
ه�رج و مرج افتد و اختالفی بین اهالی پدید آید ،ضررش به ش�ما

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

395

بیشتر عاید خواهد گردید ،بلکه نوع شما و ملت شما دچار زحمت
و صدم�ه خواهند گردید .پس ش�ما باید بی�ش از ما طالب نظم و
امنی�ت و عدالت باش�ید و امروز ما به زحمات زی�اد ،صاحب این
مجلس ش�دیم و چ�ون اهالی ما هنوز معن�ی مجلس و کار مجلس
را منیدانن�د ،ل�ذا آن طوری که باید قدر ای�ن نعمت را منیدانند و
ش�اید به ادنی اختالفی ،این نعمت خدا داده را از دس�ت بدهند و
علمای اعالم اصفهان و عتبات عالیات اگر بدانند که خارج از مذهب
اسلام هم در این مجلس وارد خواهد ش�د ،البته امضا منیکنند،
بلکه جدا مخالفت خواهند کرد و مانع از پیشرفت مقصود خواهند
بود .پس مناسب این است که شما هم مانند طایفه ارامنه و یهود،
یا حق خود را س�اقط و یا به کس دیگر از مسلمانان منتقل منایید
و ی�ا آن که وکیل خود را از مس�لمانان انتخ�اب منایید ،تا مجلس
قوت�ی بگیرد ،بعد از نضج و قوت مجلس ،آن وقت مختارید هر که
را معین و انتخاب منایید ،پذیرفته خواهد شد.
اج�زا ه�م هر کدامی همین موض�وع را ذکر کردند .ارباب جمش�ید
مذاک�رات را تصدیق منود و گف�ت :من باید در اجنمن طایفه و ملت
زردشتی ،این مسأله را عنوان بکنم ،اگر آنها قبول کردند ،من هم
حرف�ی ندارم ،ولی تا بتوامن ،آنه�ا را راضی میکنم .باری ارباب
جمش�ید رف�ت و تا یک اندازه هم س�عی خویش را من�ود ،لکن یک
روز جن�اب آقای بهبهانی در مجلس علن�ا حمایت فرمود از طایفه
زردشتی و فرمود:
«ای�ن طایفه را بر مملکت ایران حق آب و خاک اس�ت .بزرگان این
طایف�ه در خارج�ه حتصی�ل منوده و تربیت ش�ده میباش�ند .در
پارمل�ان انگلیس وکیل دارند و تا کن�ون هم به معقولیت و جنابت
رفتار منودند .البته ارباب جمش�ید وکیل طایفه زرتش�تی باید در
مجلس ش�ورای مل�ی وارد ش�ود» .و از حمایت آق�ای بهبهانی از
ارباب جمش�ید ،هم دیگران س�اکت ش�دند و هم ارباب جمشید بر
وکالت خود مص� ّر گردید( .میگویند تعارفی به آقا داد و کار متام

شد)».

مهدی بامداد از قول ارباب جمش��ید تایید میکند که زرتشتیان به
آقای بهبهانی رش��وه کالنی دادند ت��ا او در مجلس اعمال نفوذ کرد و
 -کرمانی .ناظماالسالم :تاریخ بیداری ایرانیان ،به اهتمام سعیدی سیرجانی .تهران.
انتشارات آگاه -نوین ،چاپ چهارم  ،1362صفحههای  583و .584
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مجلسیان را به این راضی کرد که زرتشتیان مناینده خود را در مجلس
اول داشته باشند .مهدی بامداد در این مورد مینویسد:
«ارباب جمشید پسر بهمن زردشتی از صرافهای معروف و معتبر
تهران بود ودر دوره اول مجلس ش�ورای ملی از طرف زرتش�تیان
ایران وکیل مجلس گردید.
روزی در ضم�ن صحب�ت ارباب جمش�ید به نگارن�ده میگفت که
در آغاز تاس�یس مش�روطیت و تدوین قانون اساس�ی بعضی از
مناین�دگان چندان متایلی نداش�تند که به زرتش�تیان منایندهای
در مجلس ش�ورای ملی داده ش�ود ،من پول زیادی به سید عبداهلل
بهبهانی که متنفذترین فرد در مجلس بود دادم تا این که باالخره او
راضی ش�د و اعمال نفوذ کرد ،که به زرتشتیان مناینده داده شود

و مناینده هم داده شد».

حبیب لوی روایت دیگری از انتخاب خنس��تین مناینده یهودیان در
مجلس اول ارائه میدهد ،که با توجه به فضای شرایط اجتماعی حاکم
بر آن دوران در مجلس شورای ملی ،بیشتر با واقعیت وفق میدهد .او
مینویسد:
«مش�روطه آم�د و آزادی اعلام گردی�د .در مجل�س اول عزی�زاهلل
س�یمانی به منایندگی از طرف جامعه یهود به آجنا رفت ولی بعد
از چند روز احس�اس کرد که این آزادی برای او منیباش�د زیرا به
غیر از یک عده محدود که به یهودیان حسن نظر داشتند ،اکثریت
با نظر تنفر و انزجار به یهودیان مینگرند ،لذا به فوریت استعفا
داد و ملت [یهودیان] ،مرحوم جنت مکان آقای سید عبداهلل بهبهانی

را برای دفاع از حقوق یهودیان وکالت دادند».

در مجل��س دوم و مجالس پس از آن ،اقلیته��ای مذهبی ایرانی،
مستقال منایندگانی از خود را به مجلس شورای ملی فرستادند ،مجلس
دوم در  24آبان ماه سال  1288خوشیدی19/نوامبر 1909میالدی آغاز
به کار کرد .در این مجلس میرزا یوس��فخان از طرف ارامنه جنوب،
 -بام�داد .مهدی :ش�رح حال رجال ایران ،ته��ران ،زوار ،1357 ،جلد اول صفحه ،280
شرح حال ارباب جمشید.
 -تاریخ یهود ایران ،لوی ،جلد سوم ،صفحههای  847و . 848
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ارباب کیخسرو ش��اهرخ از طرف زرتشتیان و میرزا لقمان نهورای از

طرف یهودیان ،به منایندگی مجلس انتخاب شدند.
عصر پهلوی ،اقلیتهای مذهبی ،آزادی و برابری
پس از برقراری مشروطیت و دوران پس از آن و با آغاز عصر پهلوی،
دوران جدیدی در زندگی اقلیتهای مذهبی ایران آغاز شد .بسیاری از
نابرابریها و تبعیضهایی که بر آنان اعمال میش��د ،برداشته شد.
قانون ،مقامات انتظامی و دادگستری از آنان حمایت کردند .در دوران
رضاشاه به مواردی از حتریکات و بلواها برخورد میشود که بر ضد
اقلیتهای مذهبی آغاز شد و مسئوالن انتظامی و یا مقامات دولتی از
اقلیته��ای مذهبی حمایت کردند و اجازه ندادند که حتریکات مالها و
ش��وراندن مردم عوام ،مانند دوران صفویه و قاجاریه به آنان صدمه
بزند .اقلیتهای مذهبی توانس��تند در آن دوران در بسیاری از موارد
دارای حقوق و مزایایی برابر با مس��لمانان شوند .درهای بسیاری از
ادارات و موسسههای دولتی بر روی آنان باز شد و اقلیتهای مذهبی
توانس��تند در این موسسهها شروع به کار کنند .در بسیاری از موارد
حتی آنان توانستند به مقاماتی تا حد ریاست این موسسهها برسند.
کودکان و جوانان اقلیتهای مذهبی در مدارس نوینی که در آن زمان
ایجاد شد ،مانند کودکان مسلمان پذیرفته شدند و مانند آنان مشغول
آموزش ش��دند .بسیاری از جوانان اقلیتهای مذهبی بدون هیچ گونه
تبعیضی وارد دانش��گاهها و موسس��ههای آموزشی ش��دند و از آن
موسسهها فارغالتحصیل و جذب بازار کار ایران شدند .در درخواست
نامههای پذیرش��ی که داوطلبان ورود به دانشگاهها و یا استخدام در
ادارات دولتی باید پر میکردند ،اشارهای به مذهب داوطلبان نشده بود
و اقلیتهای مذهبی میتوانس��تند بدون هیچ گونه تبعیضی در بیشتر
موسسهها پذیرفته شوند.
در قانون اساسی مشروطه اشارهای به دیه اقلیتهای مذهبی نشده
 -مروارید .یونس :ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت ،تهران ،نشر اوحدی،
بهار  ،1377منایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی ،صفحه .211
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بود و در محاکم دادگس��تری اقلیتهای مذهبی تا حدود زیادی دارای
حقوقی برابر با مس��لمانان بودند و دادگاهها در پروندههای مشابه،
تفاوتی در رای خود بین آنها و مسلمانان منیگذاشتند.
جمهوری اسالمی؛ ایجاد نابرابریهای
مجدد حقوقی برای ایرانیان غیر مسلمان
رژیم جمهوری اسالمی در  22بهمن سال /1357فوریه  1979میالدی
در ایران اس��تقرار یافت .حکومت جمهوری اسالمی ،حکومتی مذهبی
است که پایههای آن بر مبنای دین اسالم و مذهب شیعه اثنیعشری
شکل گرفته است و والیت فقیه بر متام ارکان آن نظارت و کنترل کامل
دارد .قوانین جاری در جمهوری اسالمی هم از این دیدگاه تاثیر گرفته
است .نوع نگاه رهبران مذهبی جمهوری اسالمی به ویژه آیتاهلل خمینی
ش��باهت بس��یاری به نوع دیدگاههای علمای عصر صفوی از ردیف
محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و از علمای دوره قاجاریه شیخ
فضلاهلل نوری دارد .پس از یک آزادی نسبی که اقلیتهای مذهبی پس
از برقراری مش��روطیت و در دوران پهلوی داش��تند ،پس از استقرار
جمهوری اس�لامی در ایران محدودیتهای جدیدی برای ایرانیان غیر
مسلمان دوباره ایجاد گردید.
نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی مشخص میکند
که دین اس�لام و مذهب ش��یعه اثنیعش��ری بر متام اصول آن سایه
افکنده اس��ت .اصل اول قانون اساسی میگوید که «حکومت جاری در
ایران جمهوری اسالمی است» .اصل چهارم قانون اساسی الزم میداند
که متام قوانین جاری در این رژیم بر مبنای موازین اس�لامی باشد و
فقهای شورای نگهبان مامور تشخیص و نظارت بر آن خواهند بود.
«کلی�ه قوانین و مقررات مدنی ،جزای�ی ،مالی ،اقتصادی ،اداری،
فرهنگی ،نظامی ،سیاس�ی ،و غیره اینها باید بر اساس موازین
اسلامی باش�د .این اصل بر اطلاق یا عموم همه اص�ول قانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر

عهده فقهای شورای نگهبان است».

 -اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی.
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اصل هشتم قانون اساسی تاکید میکند که امر به معروف و نهی از
منکر وظیفهای است همگانی .اصل هفتاد و دوم قانون اساسی تاکید
میکند که مجلس ش��ورای اسالمی منیتواند قوانینی را وضع کند که
با اصول و احکام مذهب رمسی کش��ور (اسالم و شیعه اثنیعشری)
مغایرت داش��ته باشد ،تش��خیص این امر به عهده ش��ورای نگهبان
گذاشته شده است.
اصل هش��تاد و پنجم هم می گوید که متام مصوبات دولت نباید با
اصول و احکام اسالم و مذهب شیعه مغایرت داشته باشد و تشخیص
این امر نیز بر عهده شورای نگهبان است .متام قوانینی که در جمهوری
اس�لامی چه در مجلس و یا چه در دولت تصوی��ب میگردد ،باید از
صافی شورای نگهبان عبور داده شود.
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی که با اقلیتهای مذهبی
و یا به عبارت دیگر ایرانیان غیر مسلمان ارتباط پیدا میکند را میتوان
به صورت زیر خالصه کرد:
اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ،یهودی و مسیحی
را تنها اقلیتهای دینی شناخته شده میداند و بهاییان و سایر ادیان
را به رمسیت منیشناسد:
«ایرانی�ان زرتش�تی ،کلیمی ،مس�یحی ،تنها اقلیته�ای دینی،
ش�ناخته میشوند که در حدود قانون ،در اجنام مراسم دینی خود
آزادن�د و در احوال ش�خصیه و تعلیمات دین�ی بر طبق آیین خود

عمل میکنند.».

در اصل نوزدهم قانون اساس��ی آمده است که :مردم ایران از هر
قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان
و مانند اینها س��بب امتیاز خنواهد بود .در این اصل اشارهای به دین
و مذهب نش��ده است که آیا ایرانیان غیر مسلمان و یا مسلمانان غیر
ش��یعه هم از حقوق برابر با مس��لمانان برخوردار هستند و یا خیر؟
بطوری که مشخص خواهد شد این اصل شامل ایرانیان غیر مسلمان،
حتی مسلمانان غیر شیعه اثنیعشری خنواهد بود .در قوانین جمهوری
 -اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی.
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اسالمی نابرابریهای اساس��ی بین حقوق مسلمانان و ایرانیان غیر
مسلمان وجود دارد.
اصل بیس��ت و شش��م قانون اساس��ی میگوید ک��ه اجنمنهای
اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند.
اصل شصت و چهارم می گوید که :زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک
مناینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعًا یک مناینده و مسیحیان
ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک مناینده انتخاب میکنند.
دیه اهل کتاب در جمهوری اسالمی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی به مساله دیه اهل کتاب اشاره
مستقیمی نشده و این مساله مسکوت مانده است ،ولی در اصل یکصد
و شصت و هفتم ،در بخش قوه قضاییه آمده است که:
«قاضی موظف اس�ت که کوش�ش کند حکم هر دعوا را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منبع معتبر اسالمی یا فتاوی
معتبر ،حکم قضیه را صادر مناید و منیتواند به بهانه س�کوت یا
نقص یا اجمال یا تعارض قوانن از رسیدگی به دعوا و صدور حکم

امتناع ورزد».

بنا بر مفاد این اصل از قانون اساسی ،مساله دیه بر عهده قاضی
گزارده ش��ده اس��ت ،که با توجه به قوانین اسالمی در مورد آن حکم
کند .پیش��تر توضیح داده شده اس��ت که دیدگاه فقه شیعه بر مبنای
نابرابری دیه اهل کتاب و مسلمانان تدوین شده است.
در این بخش آرا و فتواهای گروهی از فقیهان و آیتاهللهای وابسته
به جمهوری اسالمی را ،در رابطه با دیه اهل کتاب آورده میشود.
آیتاهلل خمینی
آیتاهلل خمینی در جلد چهارم کتاب حتریرالوسیله در بخش دیه ،گفتار
در مقادیر دیات ،در مساله  30در مورد دیه انسان ذمی میگوید:
«مس�اله  – 30دی�ه کافر ذمی (یعن�ی اهل کتابی که در س�رزمین

 -اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی.
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اسلام زندگی میکند به ش�رایط حکومت و قرارداد اهل ذمه عمل
می مناید) اگر آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانی چه مجوس،
هش�تصد دره�م اس�ت .و اگ�ر آزاد و زن باش�د نص�ف آن یعنی
چهارصد درهم اس�ت .بلکه ظاهر این است که دیه اعضا این مرد
و زن و دیه جراحتهایشان نسبت به خونبهایشان همان نسبتی
را دارد که دیه اعضا و جراحات یک مس�لمان با خونبهایش دارد.
همچن�ان ک�ه علیالظاهر دیه اعضا زن و مرد آن�ان مانند دیه زن
و مرد مس�لمان مادامی که به ثلث خون بهایشان نرسیده یکسان
است همین که به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد میشود .بلکه
بعید نیست در هر موردی که مسلمان در جنایتی که مرتکب شوند
محکوم به تغلیظ و سختگیری میشوند آنان نیز در آنگونه موارد
تغلیظ بشوند».

آیتاهلل نوری همدانی
آیتاهلل نوری همدانی از فقهای دولتی جمهوری اسالمی در باب دیه
اهل ذمه میگوید:

«سوال  – 855با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقها ،ديه اهل كتاب
– كافر ذمى – هشتصد درهم است ،آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم
خواهند بود؟
جواب :بلى مشمول اين حكم خواهند بود.
ذمى چقدر است؟ در صورتی كه اين ميزان
س�وال  – 856ميزان ديه فرد ّ
كمتر از ديه فرد مسلمان مىباشد ،علت آن را مرقوم فرمائيد؟
 آي�ا رواي�ات و احاديث مختلف در خصوص موارد فوقاالش�اره واردشده يا خير؟
ذمى متفاوت است .مفاد برخى از
جواب :روايات وارده در رابطه با ديه ّ
ذمى با ديه مسلم مساوى است و بنظر ما اين مورد
آنها اين است كه ديه ّ

از احكام حكومتى اسالم است و تعيني آن با نظر فقيه است».
 -تارمنای رمسی آیتاهلل نوری همدانی به آدرس زیر ،این فتوا در تاریخ نوامبر سال 2006
در این تارمنا دیده شده است.
www.noorihamedani.com
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آیت اهلل شیخ میرزا جواد تبریزی

«س�وال  - 1719ش�خصى كه از پيروان فرقه ضاله بهائيت مىباشد در
جريان تصادف رانندگى (غير عمدى) به قتل مىرسد لطفًا بفرمائيد :اولًا:
دي�ه به نف�ع اولياء دم وى تعلق مىگيرد يا خي�ر؟ ثانيًا :در صورت تعلق
گرفنت ديه به اولياء دم فرد مذكور مقدار آن را معني فرمائيد.
جواب – بسمه تعالی ،دیه فقط در مورد مسلمان و کافر ذمی است ،واهلل
العالم.

این بدان معنی اس��ت که دیه یا خونبها ،به ش��خص بهایی تعلق
منیگیرد.
«س�وال - 1723دي�ه اهل كتاب ك�ه در نظام جمهورى اسلامى زندگى
مىكنند چه مقدار است؟
جواب – بسمه تعالى ،ديه مرد كتابى هشتصد درهم و ديه زن كتابيه

چهارصد درهم است و درهم  12/6خنود ،واهلل العالم »

در این بخش یکی از آرایی را که دیوان عالی جمهوری اس�لامی در
رابطه با پروندهای مرتبط با دیه اهل کتاب صادر کرده اس��ت ،آورده
میشود:
خالصه پرونده بدین صورت اس��ت که راننده مس��لمانی در حین
رانندگی با آقای غیر مس��لمانی از اهل کتاب تصادف میکند و باعث
نقص عضو مصدوم میشود .دادگاه رای میدهد که راننده مسلمان
باید مبلغ هزار درهم برای شکس��تگی استخوان ران مصدوم پرداخت
مناید .این مبلغ بسیار بیشتر از مبلغی است که فقه شیعه حکم میکند
که به عن��وان دیه باید به مصدوم اهل کتاب پرداخت ش��ود و تقریبًا
برابر دیه ش��خص مسلمان اس��ت .دادیار اجرای احکام ،به این رای
 -تارمنای رمسی دفتر آیتاهلل ش��یخ میرزا جواد تبریزی به آدرس زیر ،این پرس��ش و
پاسخ در تاریخ نوامبر سال  2006در این تارمنا دیده شده است.
http://farsi.tabrizi.org
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دادگاه اعتراض میکند که مصدوم اهل ذمه میباش��د و به اس��تناد
مساله سیام ،جلد دوم کتاب حتریرالوسیله آیتاهلل روحاهلل خمینی در
مورد دیه اهل ذمه ،باید مبلغ بسیار کمتری به مصدوم پرداخت شود.
پرونده به دیوان عالی جمهوری اسالمی ارجاع میگردد .شعبه دیوان
عالی جمهوری اسالمی پرونده را مورد بررسی قرار میدهد و به علت
ای��ن که مصدوم اهل ذمه اس��ت رای میدهد که دیه باید مبلغ کمتری
باش��د و رای صادره از دادگاه اولیه را نقض میکند و پرونده را برای
بررسی مجدد و صدور رای جدید ،به دادگاه دیگری ارجاع میکند.
«رای دیوان عالی کشور
رأی ش�ماره  .26باتوجه به مساله  30حتریرالوس�یله (آیتاهلل روحاهلل
خمین�ی) صفحه  559باتوجه به ذمی ب�ودن مصدوم باید دیه کمتر تعیین
شود.
23- 3201 – 20 :
کالسه پرونده		
20/954 :
		
شماره دادنامه
69/9/17 :
		
تاریخ رسیدگی
 :دادسرای عمومی...
		
مستدعی جتدید نظر
 :آقای الف
مستدعی علیه جتدید نظر
 :دادنامه کیفری ....شعبه ...132
مورد استدعای جتدید نظر
 :شعبه  20دیوانعالی...
		
مرجع رسیدگی
 :آقایان...
			
هیات شعبه
خالص�ه جری�ان پرونده :موض�وع اته�ام در این پرونده ای�راد صدمه
غیرعم�دی حین رانندگی اس�ت ک�ه منجر به نقص عضو مص�دوم آقای...
ش�ده است .دادگاه در رسیدگی پرونده مستدعی جتدید نظر را به پرداخت

  -با توجه به این که دیه شکس�تن ران ،ده درصد دیه کامل است و دیه کامل فرد ذمی
طبق فتوای آیتاهلل خمینی در کتاب حتریرالوسیله برابر هشتصد درهم است ،بنابراین دیه
این جراحت برای مرد ذمی برابر هش��تاد درهم نقره خواهد بود نه هزار درهم .به استناد
همین فتوای آیتاهلل خمینی اس��ت که دیوان عالی جمهوری اس�لامی رای دادگاه اولیه را
منطبق با قوانین ش��رع منیداند و آن را نقض میکند و پرونده را برای بررس��ی مجدد به
دادگاه دیگری ارجاع میکند.
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هزار درهم برای شکس�تگی ران مصدوم و ایج�اد نقص عضو به میزان 30
درصد ظرف مدت دو س�ال به اس�تناد ماده  151قانون دیات و هم چنین به
پرداخ�ت جزای نقدی محکوم منوده اس�ت .در  69/4 /25آقای دادیار اجرای
احکام با ایراد به رای اعتراض منوده که مصدوم ذمی اس�ت و به اس�تناد
مس�اله  30جلد دوم حتریر وسیله صفحه  559در جراحات نیز دیه بایستی
کمتر تعیین شود .در  68/8/27آقای سرپرست اجرای احکام مراجعت منود.
صادر کننده رای مس�تندا به ذیل مس�اله اس�تنادی از حتریر الوس�یله به
نظر خود باقی مانده ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه
ارجاع شده است.
هی�ات ش�عبه در تاریخ باال تش�کیل گردید و پس از قرائ�ت گزارش...
عض�و ممی�ز و اوراق پرونده و نظری�ه کتبی ...دادیار دیوان عالی کش�ور
اجماال مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره منوده چنین رای میدهند:
«بسمه تعالی .ایراد دادسرای عمومی( ...دایره سرپرستی) وارد
است علی هذا با پذیرش آن رای صادره نقض و رسیدگی به شعبه

دیگر دادگاه کیفری یک ...ارجاع می شود»

اوج نابرابریهای انسانی هنگامی است که آیتاهلل خمینی در مورد
دیه انسانهایی که جزو اهل ذمه نیستند فتوا میدهد .او معتقد است
که انسانهایی که در قرارداد ذمه مسلمین نیستند خونشان ،اعضا و
جراحتشان خونبها و دیه ندارد ،بدین معنی که اگر مسلمانی یکی از
این انس��انها را کشت نه تنها زندان و یا قصاص منیشود حتی الزم
نیس��ت دیه ،خونبها و یا جریمهای ه��م پرداخت کند .آیتاهلل خمینی
در مس��اله  31جلد چهارم کتاب حتریرالوسیله در بخش دیه ،گفتار در
مقادیر دیات ،میگوید:
«مس�اله  – 31کف�اری که در ذمه مس�لمین نیس�تند خونش�ان و
اعضا و جراحاتشان خونبها و دیه ندارد .چه این که با مسلمین
معاهدهای داش�ته باش�ند یا نه .و چه این که دعوت از اسلام به

 -بازگیر .یداهلل :قصاص عضو و دیه اعضا ،تهران ،ققنوس ،1378 ،صفحههای  113و .114

دیه اهل کتاب ،نابرابری انسان ها

405

آنان ابالغ ش�ده باش�د یا نه .بلکه ظاهر این است که اهل ذمه هم
اگر از ذمه اسلام خارج ش�ود و ی�ا از دین خودش به س�وی دین
دیگری که آن نیز دین ذمی است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه؟ محل
اشکال است .هر چند که بعید نیست داشته باشد».

در این جا س��خن محسن کدیور به درس��تی مصداق پیدا می کند
که« :در مذهب شیعه ،دین است که باعث احترام جان میشود و پایبندی
به دین و عقیده باطل جان انس�ان را بیارزش میکند ».باید به این نکته
توجه داشت که کتاب چهار جلدی حتریرالوسیله آیتاهلل خمینی که به
زبان عربی نوشته شده است ،یکی از منابع اصلی مرجع است که پس
از انقالب اس�لامی در دادگاههای اسالمی به مفاد آن استناد میشود
و در بس��یاری از موارد قاضیان دادگاههای شرع و یا دادگستری بر
اساس نظرات او در این کتاب ،احکام خود را صادر میکنند.
در سالهای اخیر به سبب فشارهایی که از سوی جوامع بیناملللی
و مدافعان حقوق بش��ر به مقامات جمهوری اسالمی وارد شده است،
جمهوری اس�لامی برای باال بردن وجه جهانی خود ،کوش��ش کرده
است که قانونی در مجلس شورای اسالمی تصویب کند که میزان دیه
اقلیتهای دینی رمسی ایرانی (مسیحیان ،یهودیان و زرتشتیان) برابر
با دیه مسلمانان ش��ود .گروهی از آیتاهللهای جمهوری اسالمی هم
فت��وا به این برابری دادهاند ،از آن جمله میتوان از آیتاهلل صانعی و
آیتاهلل مکارم شیرازی نام برد.
 -آیت اهلل صانعی ،مقاله برابری دیه  -زن و مرد ،مس�لمان و غیر مسلمان ،برگرفته
از نظرات فقهی آیت اهلل صانعی ،تدوین توسط موسس فرهنگی فقه الثقلین .منت کامل
ای��ن مقاله در تاریخ نوامبر  2007در س��ایت اختصاصی آی��ت اهلل صانعی به نام فقه
الثقلین به آدرسزیرمش��اهدهش��ده اس��ت:
Feqh.org/fa/feqh03.htm

آیت اهلل صانعی در این مقاله فتوا به برابری دیه زن و مرد و برابری دیه مس��لمانان با
غیر مسلمانان ،چه اهل کتاب باشند و چه نباشند را داده است.
 -بهب�و .هوی�ک :مقال�ه مبان�ی براب�ری دیه ،مصاحب��ه با هویک بهب��و ،روزنامه
همش��هری 7 ،خرداد  28/1382می  ،2003شماره  ،3062به نقل از فتوای صادر شده
توس��ط آیت اهلل مکارم ش��یرازی در تاریخ  24تیرماه  ،1380هویک بهبو از آش��وریان
ایرانی و وکیل پایه یک دادگس��تری اس��ت .او مش��اور حقوقی مناینده آش��وریان در
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بیش��تر علما و فقهای جمهوری اس�لامی نه ب��ه آن دلیل که آنها
معیارهای حقوق بشری را در نظر گرفتهاند ،بلکه فقط برای باال بردن
وجه جمهوری اسالمی و نظام ،رای به برابری دیه اهل ذمه با مسلمانان
دادهاند .مهن��دس طاهری مناینده وقت جنفآباد در مجلس ش��ورای
اس�لامی از آی��تاهلل منتظری در مورد برابری دیه اهل کتاب پرس��ش
میکند .آیتاهلل منتظری در پاس��خ به پرسش او چنین فتوا میدهد که
میزان دیه اهل کتاب طبق فقه ش��یعه هشتصد درهم نقره است ،ولی
برای این که وجه نظام در جوامع بیناملللی حفظ شود ،بهتر است دیه
آنان برابر دیه مس��لمانان شود و اضافه بر هشتصد درهم را نه این
که خود قاتل بپردازد ،بلکه از بودجه دولت پرداخت ش��ود ،چون طبق
قوانین شرعی قاتل باید حداکثر هشتصد درهم پرداخت کند و آیتاهلل
منتظری قصد ندارد تغییری در قوانین شرعی ایجاد کند .منت پرسش
و فتوای آیتاهلل منتظری به صورت زیر است:
«در رابطه با ديه اهل كتاب
(پاسخ به سؤال آقای مهندس طاهری ،مناینده جنف آباد)
تاریخ  19آذر ماه 1380

(بسمه تعالی)
حضرت آیت اهلل العظمی منتظری دامت بركاته
سالم علیكم
با آرزوی سلامتی ...به اس�تحضار میرس�اند :تع�دادی از همكاران
اینجانب در مجلس ش�ورای اسلامی ك�ه از اقلیتهای مذهبی میباش�ند
سؤال زیر را از حضرتعالی دارند ،خواهشمند است با پاسخ آن اینجانب و
آنان را مستفیض فرمائید .انشاءاهلل هرچه سریعتر ایام بسيار تلخ حصر
به سر آید تا مقلدین بتوانند از آن وجود نورانی و مبارك از نزدیك بهرهمند
شوند.
مجلسش��ورایاس�لامیبودهاس��ت.
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سؤال:
نظر به این كه موضوع دیه اهل كتاب و برابری آن با دیه مسلمانان در
برخی از محاكم عمومی و انقالب با نظرات متفاوت بررس�ی و حكم صادر
میش�ود كه گاه س�بب نگرانی و تضییع حق جوامع اهل كتاب میش�ود،
متمنی است آن حضرت فتوای موصوف مورد درخواست جوامع اهل كتاب
را ارس�ال فرمایند كه موجب س�پاس خواهد بود .امید اس�ت ب�ا فتوای آن
جناب نگرانی جوامع یاد شده رفع ،و انعكاس آن موجب فخر نظام اسالمی
در جهان باشد .پیشاپیش از بذل توجه آن حضرت سپاسگزار است.
ضمن پوزش از حضرتعالی و التماس دعا.
و من اهلل التوفیق
مصطفی طاهری جنف آبادی»

پاسخ آیت اهلل منتظری به صورت زیراست:

( بسمه تعالی)
جناب مستطاب آقای مهندس طاهری مناینده محترم جنفآباد دام توفیقه
پس از سالم و اعتذار از تأخیر پاسخ به پرسش جنابعالی در رابطه با
دیه اهل كتاب ،فقهای اهل سنت در دیه اهل كتاب اختالف دارند:
حنفی�ه دی�ه همه آنان را مانند دیه مس�لمان – ده هزار درهم و قرائن آن
– میدانند و غیر حنفیه دیه زرتش�تی را هشتصد درهم میدانند ،ولی دیه
یهودی و نصرانی را شافعیه چهار هزار درهم ،و مالكیه و حنبلیها نصف
دیه مسلمان میدانند.
و اما فقهای ش�یعه ،مش�هور آنان دیه هر س�ه فرقه را هشتصد درهم
میدانن�د و ب�ر این ام�ر اخبار صحیحه بس�یاری دالل�ت دارد و هرچند در
برخی اخبار شیعه چهار هزار درهم ،و در برخی مانند دیه مسلمان نيز ذكر
ش�ده ،ولی نوعا فقها اين اخبار را حمل بر «تقیه» كردهاند و به آنها عمل
نكردهاند.
و شیخ طوسی (ره) این اخبار را حمل منوده بر كسی كه عادت دارد اهل
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كتاب را بكش�د و برخی از فقهای معاصر اخبار متعارض را حمل منوده بر
اختیار دولت اسالمی برحسب شرائط و موقعیت افراد.
ولی باالخره كثرت اخبار هشتصد درهم ،و صحت آنها و عمل مشهور
فقها بر طبق آنها قابل اغماض نیس�ت .لیكن برای رفع دغدغه هموطنان
و جلوگیری از تبلیغات مخالفین نظام اسلامی به ویژه در شرائط جهانی
ام�روز راه�ی وجود دارد بدینگونه كه چون اهل كتاب در ذمه يا امان دولت
اسالمی میباشند ،ممكن است دولت اسالمی در عقد ذمه یا امان به عنوان
ش�رط ضمن عقد الزم متعهد شود كه در صورتی كه آنان به شرائط ذمه و
امان عمل منایند دیه آنان را مانند دیه مسلمان پرداخت مناید ،كه طبعًا زائد
بر هشتصد درهم از بودجه دولت پرداخت میشود ،اين موضوع در بودجه
كش�ور منظ�ور میگردد و به مصلحت نظام و كش�ور و جم�ع بین احلقوق
میباش�د و مجلس ش�ورای اسلامی نی�ز آن را حتت ضوابط و ش�رائطی
تصویب میمنايد ،و مصاديق آن زياد نیس�ت تا مس�تلزم بودجه سنگینی
شود.
انشاءاهلل موفق باشید.
تاریخ  19آذر ماه 1380

قم املقدسة – حسینعلی منتظری»

مجلس شورای اسالمی طبق مادهای که آن را تصویب کرد ،میزان
دیه اقلیتهای رمسی ایران را برابر با دیه مس��لمانان اعالم کرد ،ولی
هنگامی که این تصویبنامه برای بررس��ی و تایید به شورای نگهبان
ارجاع ش��د ،شورای نگهبان به استناد به این اصل که برابری دیه در
تضاد با فقه اس�لامی و شیعه اثنیعشری است ،این الیحه را مغایر
با قوانین اسالمی دانست و آن را رد کرد .این الیحه پس از چندی به
  -این پرس��ش و پاسخ در تارمنای ش��خصی آیتاهلل منتظری در تاریخ نوامبر  2006به
آدرس زیر دیده شده است.
http://www.amontazeri.com

 -روزنامه همش��هری سهش��نبه  19فروردین  ،1382ش��ماره  ،3016ب��ه نقل از گفتگو
غالمحسین الهام سخنگوی قوه قضاییه با خبرگزاری ایرنا.
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مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آن جا تصویب گردید
و به تایید آیتاهلل خامنهای رس��ید .حتی پ��س از تصویب این قانون
امروزه ،اگر در جمهوری اس�لامی ،مس��لمانی شخص اهل کتابی را
(یهودی ،مسیحی و زرتشتی) به قتل برساند قاتل مسلمان را زندانی و یا
قصاص منیکنند و دیه مقتول به اندازه دیه یک مسلمان به بازماندگان
او پرداخت میشود ،که قسمتی از آن را که برابر هشتصد درهم نقره
است را قاتل پرداخت میکند و مابقی تا چهار هزار درهم نقره را دولت
اس�لامی تعهد پرداخت میکند .انس��انهایی که از دیدگاه جمهوری
اس�لامی جزو اهل ذمه نیستند ،مانند بهاییان و یا دیگر مذاهب ،هنوز
در جمهوری اس�لامی قتل و یا صدمات بدنیشان دیه و یا هیچگونه
مجازاتی برای محکوم مسلمان ندارد.
اعمال نابرابری و تبعیض برای اقلیتها در جمهوری اسالمی
پس از اس��تقرار رژیم جمهوری اس�لامی در ای��ران ،عمال تعریف
جدی��دی از تابعیت و ش��هروندی مط��رح گردید .دیگر ن��ژاد ،جنس،
اقامتگاه ،پیش��ینه تاریخی ...باعث تابعیت و یا شهروندی شخص
منیشود ،آن عامل اصلی که در حتقق شهروندی تاثیرگذار است دین
و مذهب اس��ت .ایرانیان غیرمس��لمان و حتی مس��لمانانی که شیعه
نیس��تند ،به صورت شهروندان درجه دو و یا سه درآمدهاند .ایرانیان
غیرمسلمان ،ش��هروندی آنان مطلق و بدون قید و شرط نیست .آنان
در حقوق و امتیازات ،برابر با مس��لمانان شیعه نیستند .گواهی آنان
در دادگاهها در مورد مسلمانان پذیرفتنی نیست و تفاوتهای قصاص
 -خبرگزاری مهر ،تاریخ ششم دی ماه .1382
  -موضوع پرداخت قس��متی از دیه اقلیتهای مذهبی توسط دولت جمهوری اسالمی،
مورد مخالفت ایرانیان غیرمسلمان قرار گرفت .در این مورد هویک بهبو وکیل دادگستری
و مش��اور حقوقی مناینده آش��وریان در مجلس شورای اس�لامی چنین گفته است" :در
پیشنویس الیحه پیشبینی شده بود كه دیه از بیتاملال پرداخت شود كه مورد مخالفت
ش�دید ما ق�رار گرفت و به عقی�ده ما این تبعیض آش�كاری بود میان حق�وق اقلیتها و
مس�لمانان .اگر قرار باش�د دیه غیرمس�لمانان از بیتاملال پرداخت ش�ود ،ديگر جنبه
بازدارنگ�ی پرداخ�ت دیه و یک مقدار مج�ازات جانی از بین م�یرود و این موضوع باب
میش�ود كه میزمن ،میكش�م و دیه را بیتاملال میدهد( ".نگرانی اقلیتها ،گفتگو شرق
با هویک بهبو ،روزنامه ش��رق سهش��نبه  23دی ماه  13 ،1382ژانویه  ،2003سال اول
شماره .)112
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و دی��ه در خصوص آنان وجود دارد .ش��دت و ضعف این تبعیضها
بس��تگی به نوع دین و یا آیین مذهبی پیروان آن ادیان دارد .گروهی از
این نابرابریها طبق قوانین رمسی و تدوین شده در جمهوری اسالمی
وج��ود دارد که بطور قانونی اعمال میگردد و بخش��ی دیگر از آنها
بصورت نانوشته میباشد ،که بر طبق سلیقههای شخصی بعضی از
فقها و یا طبق توضیحاملس��ائل آنان و یا دیدگاههای مسئوالن دولتی
اعمال میشود .س��ر فصل این تبعیضات و نابرابریها در جمهوری
اسالمی را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

 -1طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ،یهودیان،
مسیحیان و زرتشتیان تنها اقلیتهای رمسی ایرانی محسوب میشوند
و سایر گروههای دینی در ایران به رمسیت شناخته منیشوند.
 -2در اصل نوزدهم قانون اساس��ی آمده است که :مردم ایران از
هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ ،نژاد،
زبان و مانند اینها س��بب امتیاز خنواهد بود .در این اصل مش��خص
نشده است که آیا ایرانیان غیرمسلمان و یا مسلمانان غیر شیعه هم از
حقوق مساوی شهروندی بهرهمند میشوند؟ عمال این تساوی حقوقی
وجود ندارد.
 -3ایرانیان غیرمس��لمان منیتوانند عهدهدار بسیاری از مناصب
دولت��ی و یا قضایی در ایران باش��ند« .در عمل حتی ی�ک وزیر ،معاون
وزیر ،رئیس س�ازمان یا اس�تاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوتهای
مذهبی وجود ندارد .در مجمع تش�خیص مصلحت نظام ،ش�ورای نگهبان،
شورای بازنگری قانون اساسی ،شورای عالی امنیت ملی ،شورای انقالب
فرهنگی و روس�ای دانش�گاهها حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب

غیر شیعی وجود ندارد».

 -4از خنس��تین اقداماتی را که جمهوری اس�لامی پس از به قدرت
رس��یدن بر ضد اقلیتهای مذهبی ایرانی اجنام داد ،حتت کنترل قرار
دادن متام مدارس آنان بود .جمهوری اسالمی مدیران مکتبی مسلمان
 -هدایتی .سیدهاشم :اقلیتهای قومی و توسعه سیاسی ،ماهنامه آفتاب ،شماره 34
فروردین و اردیبهشت .1383
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را در این مدارس بکار گماش��ت و وزارت آموزش و پرورش جمهوری
اس�لامی طی بخش��نامهای تدریس علوم دینی غیراسالمی را ممنوع
کرد و به جای آن تدریس «تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیتهای
مذهب�ی» را در مدارس آنها اجباری منود و تدریس زبان مادری آنان

را به هفتهای دو ساعت محدود کرد.
 -5قانون ارث اقلیتهای مذهبی که در حدود اواس��ط قرن نوزدهم
میالدی در ایران لغو شد ،دوباره در جمهوری اسالمی برقرار گردیده
اس��ت .این قانون بدین صورت اس��ت که اگر یکی ازاعضای خانواده
اقلیتهای مذهبی (یهودیان ،مسیحیان ،زرتشتیان) تغییر مذهب بدهد
و مسلمان شود ،پس از مرگ بزرگ خانواده متام ارث به فرد نومسلمان

میرس��د و دیگر افراد غیرمسلمان خانواده از ارث محروم میشوند.
این قانون در ماده مکرر  881احلاقی قانون مدنی جمهوری اسالمی که
در سال 1370به تصویب رسید ،به صورت زیر تعریف شده است:
«کاف�ر از مس�لم ارث منیبرد .و اگر در بی�ن ورثه متوفای کافری،
ُمس� ِلم باش�د ،وراث کاف�ر ارث منیبرند .اگرچ�ه از حلاظ طبقه و

درجه مقدم بر ُمس ِلم باشند».

موری��س معتمد مناینده وق��ت یهودیان ایران در مجلس ش��ورای
اسالمی ،در نطق پیش از دستور خود در مجلس به این مشکل اشاره
کرده است.
«نكته دیگر اين كه تش�رف به دین اسلام كه امر تازهای نیس�ت
و قبلا هم وج�ود داش�ته ،اين�ك وس�يله سوءاس�تفاده گروهی
فرصتطلب گرديده كه برای تضييع حقوق س�اير وراث و يا عدم
پرداخ�ت مهریه و نفقه تظاهر به اسلامگرائی میمنایند و دادگاه
محترم نیز بالفاصله س�ایر وراث و یا زوج�ه را از حقوق قانونی

خود محروم میسازد».

 -غریبیان .روبیک :سرنوش�ت ارامنه در جمهوری اسلامی – تراژدی قتلعام س��فید،
منتشر شده در تارمنای خبری اخبار روز.
 -برای مشاهده جزییات و تاریخچه این قانون میتوان به بخش قانون ارث اقلیتهای
مذهبی در این کتاب مراجعه کرد.
 -نوین .دکتر پرویز :وعباس خواجه پیری ،حقوق مدنی ( ،)8تهران ،گنج دانش ،چاپ
اول  ،1378صفحه .42
 -نطق پیش از دستور موریس معتمد مناینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسالمی
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 -6بهاییان از دیدگاه بسیاری از رهبران مذهبی جمهوری اسالمی،
جنس میباش��ند و آی��تاهلل خامنهای رهبر وقت جمهوری اس�لامی،
صریح��ًا فتوا به جنس بودن بهاییان داده اس��ت .او مس��لمانان را از

ارتباط و متاس با بهاییان منع کرده است.
 -7طبق ماده  82قانون مجازات اسالمی ،اگر غیرمسلمانی با زن
مس��لمان زنا كند مجازاتش اعدام است ،ولو اینكه زنای عادی بوده و
محصنه یا به عنف نباشد ،در حالی كه عكس آن ،زنای مرد مسلمان
با زن غیرمسلمان اين حكم را خنواهد داشت.
 -8پس از انقالب اس�لامی بس��یاری از کارمندان غیرمسلمان از
ادارات و موسسات اخراج شدند .موریس معتمد مناینده وقت یهودیان
ایران��ی بیان میکند که پس از انقالب بی��ش از صد نفر از یهودیانی

که در صنایع الکترونبک شیراز اشتغال داشتند از کار اخراج شدند.
هزاران نفر از کارمن��دان بهایی را هم از ادارات دولتی اخراج کردند و
حقوق بازنشستگی بازنشستگان بهائی را قطع کردند.
 -9در آگهیهای استخدام بسیاری از ارگانهای دولتی و ارتشی،
بندی تنظیم میش��ود که ش��خص جویای کار باید مس��لمان باشد و
بدینوسیله عمال از استخدام غیر مسلمانان در ادارات دولتی جلوگیری
میکنند.
 -10اماک��ن متبرک��ه و تاریخی بهایی و کلیه امالک و موسس��ات
مربوط به این جامعه را از قبیل مراکز اداری ،بیمارس��تان ،خانههای
ساملندان ،و حتی گورستانها را تصرف کردند.
 -11جوانان بهایی را به دانشگاهها راه منیدهند و بسیاری از آنان
را از دانشگاهها اخراج کردند.
 -12جمهوری اس�لامی حتی قدرت حتمل دیگر شاخههای مذهب
تش��یع را ندارد و در این راس��تا با آنچه که آن را صوفیگری میداند
در تاریخ پنجم بهمن .1382
 -برای مشاهده دیدگاههای آیتاهلل خامنهای در مورد بهاییان ،میتوان به بخش طهارت
و جناست اهل کتاب ،در این کتاب مراجعه کرد.
  -مصاحبه موریس معتمد مناینده وقت یهودیان ایران با مجله اقتصاد ایران ،شماره
 ،80سال هشتم ،مهرماه سال  1384اکتبر .2005
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مبارزه میکند و عقاید آنان را مخالف با اس�لام و دش��منی با تشیع
میداند .جمهوری اسالمی همان روشی را که شاه سلطانحسین در
اواخر عص��ر صفوی در قبال صوفیان در پی��ش گرفت و با توجه به
نظرات محمدباقر مجلس��ی بر ضد آنان اعم��ال کرد را دنبال میکند.
جمهوری اسالمی مس��اجد و خانقاههای دراویش گنابادی را ختریب
کرد و بسیاری از آنان را مضروب و دستگیر و زندانی کرد .آیتاهللهای
حکومتی صافی گلپایگانی ،مکارم شیرازی ،نوری همدانی و مصباح
یزدی با صدور فتواهایی دس��تور برخ��ورد و ختریب و تصرف مراکز
دراویش را ص��ادر کردند .نیروهای انتظامی جمهوری اس�لامی در
اواخر بهمن ماه  1384پس از چندین روز محاصره ،حسینیه شریعت
متعلق به دراویش گنابادی را در قم به اش��غال خود در آوردند و دهها
ت��ن از آنان را مج��روح کردند و حدود  1200نفر از آنان را بازداش��ت
کردن��د .در این عملیات به نقش یکی از دس��تگاههای امنیتی و هیئت
فاطمیون قم اشاره شده است .حسینیه دراویش گنابادی در کرج هم
مورد حمله قرار گرفت .نیروهای بسیجی و لباس شخصی جمهوری
اسالمی ،در آبان ماه 1386به حسینیه دراویش در بروجرد حمله بردند
و آنجا را تصرف کردند و به آتش کشیدند .آنها با استفاده از لودر،
حس��ینیه را ویران کردند .در این حمله دراویش را مورد ضرب وشتم
ق��رار دادند ،پنجاه نفر از آنان را مجروح و بیش از  700نفر از آنها را
دستگیر کردند.
 -ش�هبازی .عبداهلل :مقاله کالبدشکافی ختریب حسینیه دراویش گنابادی ،خبرگزاری
انتخ��اب  20فروردی��ن  ،1385عبداهلل ش��هبازی به نقش هیئت فاطمی��ون قم در ماجرای
ختریب حسینیه دراویش گنابادی اشاره میکند .شهبازی مینویسد مقتدای معنوی هیئت
فاطمیون قم حجتاالسالم شیخ مرتضیآقاتهرانی است که او به عنوان معلم اخالق دولت
احمدینژاد شهرت داشته است .حجتاالسالم آقاتهرانی در زمان ختریب حسینیه دراویش
در قم ،در مسافرت به امریکا بود .شهبازی سعی بر آن دارد که دولت وقت احمدینژاد را
از اتهام نقش��ی که ممکن است در این ختریب داشته باشد ،مبرا کند .ولی در زمان همین
دولت احمدینژاد مراکز دراویش در کرج و بروجرد هم ختریب میگردند.
 -رادی�و فردا ،خبر ختریب خانقاهها پایان همزیس�تی روحانیون با دراویش ،از بیژن
زنگنه ،این خبر در تاریخ ش��انزدهم نوامبر  2007در تار من��ای این رادیو به آدرس زیر
مشاهده شده است.
www.radiofarda.com
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احکام اهل ذمه در کتاب جامع عباسی
شیخ بهاالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
 953تا  1030قمری ( 1546تا  1621میالدی)
توضیحات
ش��یخ بها الدین عاملی معروف به شیخبهایی در سال  953قمری
( 1546می�لادی) در جبلعامل (جنوب لبنان ام��روز) به دنیا آمد و در
کودکی همراه پدرش به ایران آمد .پدرش ش��یخ حسینبنعبدالصمد،
که خود یک عالم شیعه به شمار میرفت ،یکی از شاگردان شهید ثانی
بود .او در ابتدا نزد پدر خود علوم دینی را آموخت و سپس در اصفهان

به فراگیری دروس دینی خود ادامه داد.
ش��یخ بهایی پس از درگذشت پدرش در س��ال  984قمری (1576
میالدی) به ش��هرهای مختلف ایران مانن��د تبریز و اصفهان رفت .در
سال  991قمری ( 1583میالدی) پس از سفر به حج مدتی را در مصر،
 -عقیقی بخشایشی ،فقهای نامدار شیعه.
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قدس و شام بس��ر برد و در سال  992قمری به ایران بازگشت .شیخ
بهایی از حدود س��الهای  1004قمری ( 1592میالدی) به دربار ش��اه
عباس اول رفت و در س��فری که شاهعباس در سال  1008قمری پیاده
به مشهد رفت او را همراهی کرد.
ش��یخ در س��ال  1017قمری ( 1608میالدی) به قصر عمه شاه که
درگذش��ته بود ،انتقال یافت .او تا س��ال  1030قمری ( 1621میالدی)
ک��ه فوت کرد ،بزرگتری��ن عالم دربار ش��اهعباس اول بود و قدرت و
نفوذ بس��یار زیادی در دربار او داشت .شیخبهایی زمانی به منصب
شیخاالس�لامی اصفهان ،که باالترین مرجعیت دینی – سیاسی زمان

خود بود منصوب شد.
شیخ بهایی دارای تألیفات بسیاری در زمینه فقه شیعه است .یکی
از آثار فقهی او کتاب جامع عباس��ی است ،که به زبان فارسی نوشته
شده و در آن به شرح احکام فقه شیعه پرداخته است.
در آغاز باب شش��م کتاب آمده است که پنج باب اول کتاب توسط
خود ش��یخ بهایی نوش��ته ش��ده و باقیمانده به قلم شیخ نظامالدین
س��اوجی که از شاگردان برجسته ش��یخ بهایی بوده ،به رشته حتریر
درآمده اس��ت .در بخشهایی از این کتاب شیخ بهایی به شرح احکام
اهل ذمه از نظر فقه شیعه پرداخته است.

– جعفریان .رس�ول :صفویه از ظهور تا زوال ،تهران ،موسسه فرهنگی دانش واندیشه
معاصر ،1378 ،صفحه 246
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خالصه احکام اهل ذمه در کتاب جامع عباسی
فصل س� ّیم :در بیان آن که جهاد ک��ردن با چند فرقه و با کدام جماعت
واجب اس��ت .بدان که س��ه طایفهاند که قتال کردن با ایشان واجب است

طایفه اول حربى [کفار حربی] و ايشان دو گروهاند:
گ�روه اول م��ردان جوانن��د که غیر خ��داى را پرس��تش میکنند چون
آفتابپرستان و ستارهپرستان و بتپرستان و غیر اینها.
گروه دوم جماعتىاند که هیچ چیز را پرستش منىمنایند ،چون ملحدان
و دهریان و با این ه��ر دو جماعت جهاد کردن در حال حضور امام واجب
است تا آن که مسلمان شوند و از اين دو طایفه جزیه قبول منیتوان کرد.
طایفه دویم اهل کتابند  -و ایش��ان نیز دو قوماند قوم اول جماعتىاند
که کتابى در دس��ت دارند و پیغمبرى داشتهاند چون جهود [یهودیان] آنکه
توریة [تورات] کتاب ایشان است و موسىکلیم علیه التحیة والتسلیم پیغمبر
ایش��ان و نصارى که اجنیل کتاب ایشانس��ت و عیسى علیهالسالم پیغمبر
ایشان ،قوم دوم آنکه کتابى ندارند و پیغمبرى نداشتهاند اما بشبه کتابى و
پیغمبرى قایلاند چون مجوسان [زرتشتیان] که میگویند کتابى موسوم به
ژند و پاژند دارند و پیغمبرى زردشت نام داشتهاند و در احادیث وارد شده
که ایشان کتابى داش��تهاند آن را سوختهاند و پیغمبرى داشتهاند که او را
کشتهاند و پیغمبر ایشان کتابى بدیشان آورده بود که بر پوست دوازده هزار
گاو نوش��ته بودند و جهاد با اين دو فرقه نيز واجب است تا آن که مسلمان
شوند يا جزیه قبول کنند با شرایط و شرایط جزیه دوازده است .شرط اول
قبول منودن جزیه اس��ت و آن مقداریست که امام يا نايبامام هر ساله در
آخر س��ال بر س��رهاى مردان عاقل بالغ این دو طايفه اگر چه پیر و لنگ و
زمینگیر باشند یا بر زمینهاى ایشان مقرر فرماید و میانه مجتهدین خالف
اس��ت که آیا بنده جزیه میدهد یا نه اقرب آن است که منیدهد و بعضى از
مجتهدین فرق کردهاند میانه بنده جهودى که ُملک مس��لمان باشد و میانه
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بنده جهودى که ملک جهودى باش��د .پس بر اول واجب منیدانند و بر دوم
واجب میدانند وخالفست میانه مجتهدین که آیا جزیه را مقدارى معین است
چنانچه در حدیث وارد ش��ده که حضرت امیراملؤمنني عليهالس�لام مقرر
کرده بود که فقراى ایش��ان هر س��ال دوازده درهم بدهند و متوسط ایشان
بیست و چهار درهم بدهند و مالدار ایشان صد وچهل وهشت [چهل وهشت
درهم درست بنظر میآید] درهم یا آن که مقدار جزیه غیرمعین است و تعیین
آن منوط به امام اس��ت ،واضح قول دوم است چه او مناسب است مب ّذلت و
خوارى ایشان و آن چه در حدیث مذکور از تعیین آن وارد شده محمول است
بر آن که راى شریف حضرت امیراملؤمنني علیهالسالم در آن وقت به جهت
مصلحتى بر آن قرار گرفته بود و اگر در اثناى سال جمعى از اين دو طایفه
مسلمان شوند جزیه از ایشان ساقط میشود.
شرط دوم التزام منودن احکام مسلمانان است .شرط سیم آنکه ،آنچه
مبنافات با امان دارد نکنند ،مثل عزم کردن بر حرب مس��لمانان و معاونت
و امداد مشرکان و با این سه شرط اگر خلل رسانند حربى میشوند ،خواه
در عقد جزیه نکردن اینها را با امام شرط کرده باشند و خواه نکرده باشند
و خواه عمدًا کرده باش��ند و خواه سهوًا .ش��رط چهارم آن که زنا با زنان
مس��لمانان نکنند و همچنین ایشان را نکاح ننمایند .شرط پنجم آن که ترک
فتنه کردن کنند به اینکه مسلمانان را از راه نبرند .شرط ششم آنکه ترک
زدن مس��لمانان کنند .شرط هفتم آنکه جاسوس��ان کفار را در خانه خود
راه ندهند و کفار را بر اس��رار مس��لمانان عا ِلم نس��ازند و خبرى از اخبار
مسلمانان بایشان ننویسند .شرط هشتم آنکه مردان و زنان مسلمانان را
نکش��ند .اين پنج شرط را اگر امام درعقد جزیه با ایشان شرط کرده باشد
و ایش��ان عمل به آن نکنند حربى میشوند .شرط نهم آنکه ِسب [دشنام]
حق سبحانه وتعالى و رسول صلىاهلل علیه وآله نکنند و استخفاف [کوچک
کردن] دین و کتاب مسلمانان ننمایند چه اگر عیاذا باهلل سب از ایشان واقع
شود واجبالقتل میشوند و ترک استخفاف دین را .اگر در جزیه شرط کرده
باشند و به خالف آن کنند حربى میشوند .شرط دهم آنکه اظهار منکرات
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در ش��هر اسالم نکنند ،چون ش��راب و گوشت خوک خوردن و نکاح مادر و
خواهر و غیر اینها کردن .ش��رط یازدهم آنک��ه احداث عبادتخانهها در
داراالس�لام نکنند و آواز خود را در خواندن کتابهاى خود بلند نس��ازند و
ناقوس نزنند وخانهاى [خانهها] خود را بلندتر یا برابر خانهاى مسلمانان
نسازند بلکه پست بسازند و به این شروط اگر خلل رسانند و در عقد جزیه
ش��رط کرده باشند که آنها را نکنند حربى میشوند .شرط دوازدهم آنکه
به طریقى بگردند که از مس��لمانان متمیز [متمایز] ش��وند به اینکه لباس
ایشان غیر لباس مس��لمانان باشد يا چارواى سوارى ایشان غیر چارواى
سوارى مسلمانان باشد و بر یک طرف سوار شوند یعنى هر دو پاى خود را
بر یک جانب آویزند و بر اسب سوار نشوند و بر زمین ننشینند و شمشیر و
سالح نبندند و نصارى [مسیحیان] زنار بر میان نبندند [ببندند درست بنظر
میآید] و زنان ایشان نیز به نوعى بگردند که از زنان مسلمانان متمیز شوند
و در ج��اده راه نروند بلکه از جاده منحرف ش��وند و لقب و ُکنیت بر مولود
خود نگذارند و اين ش��رط دوازدهم را مجتهدین ذکر کردهاند اما در حدیث
مذکور نیس��ت و جایز نیس��ت ذمى که در حجاز توطن کند و مراد از حجاز
مکه و مدینه و طايف و حوالى آنهاس��ت و اگر بگ��ذرد و توطن نکند جایز
است و جایز نیست ایشان را مصحف [قرآن] خریدن و اگر بخرند مالک آن
منیش��وند و بعضى از مجتهدین کتب احادیث را به آن ملحق ساختهاند و
بعضى از مجتهدین آن را مکروه میدانند.
طايفه س��یم از س��ه طایفه که قتال کردن با ایش��ان واجب است چون
یاغیان و خوارج و ایشان طایفهاند که از امام زمان روى گردان و یاغى شده
باشند و قتال با ایشان واجب است تا آنکه به امام بگروند یا کشته شوند و
هرگاه که متفرق شوند خالى از آن نیست که گروهى دیگر سواى آنهایى که
به جنگ آمده باشند خواهند بود یا نه بر تقدیر اول واجب است که ایشان را
بکشند و در عقب گریختهاى ایشان رفته بگیرند و بکشند و بر تقدير ثانى
احتياج به اینها نیس��ت بلکه وقتى که شکست خوردند و گریختند کافیست
و باجماع مجتهدین ذریت [فرزندان] این طایفه و زنان ایش��ان را مسلمانان
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مالک منیش��وند و همچنین مالک منیشوند چیزى از مالهاى این طایفه را
که در لشگرگاه نباش��ند خواه قابل نقل و حتویل باشد و خواه نباشد مالک
منیشوند و در مالهاى ایشان که در لشگرگاه است میانه مجتهدين خالف
اس��ت که آیا لشگریان مالک آن میشوند يا نه ،اصلح آن است که مالک آن
منیشوند.
فص��ل چهارم در کیفیت جهاد کردن با کفار -بدان که در جهاد با کفار
کردن بیست و هفت امر متعلق است سه امر واجب و ده امر حرام و شش امر
سنت و هشت امر مکروه ،اما سه امر واجب اول دعوت کردن به اسالم است
زیرا که جایز نیست ابتدا بقتال کردن با کفار مگر بعد از آنکه امام یا نایب
او ایشان را بش��هادتین و اقرار به وحدانیت خدای تعالى و عدل او و نبوت
حض��رت پیغمبر صلىاهلل علیه وآله و س��لم و امامت حضرت امیراملؤمنین
علیهالسالم و اوالدش و جمیع شرایع و احکام آن دعوت کند ،و اگر بىآنکه
امام کفار را دعوت به اس�لام مناید ،مسلمانى یکى از ایشان را بکشد گناه
دارد ،اما قصاص و ديت [دیه] بر او نیست و این دعوت را الزم است جماعتى
را که دعوت به ایشان نرسیده باشد و عالم به بعثت رسول صلواتاهللعلیه
وآله نبوده باش��ند ،اما جماعتى را که دعوت به ایشان رسیده باشد و عالم
به بعثت و دعوت رسول (ص) باشند.

کتاب جامع عباس��ی از ش��یخبهاالدین عاملی ،چاپ انتش��ارات
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رساله جهادیه  -احکام اهل ذمه
محمدتقی مجلسی

کمترین مخلصان معروض میگرداند [کذا] که حق سبحانه و تعالی امر
فرموده اس��ت ،در قرآن مجید که :جهاد کنید با کس��انی که ایمان به خدا و
روز قیامت ندارند ،و آنچه حق س��بحانه و تعالی حرام کرده اس��ت حرام
منیدانند ،و به دین حق که اسالم است ایمان منیآورند ،و اینها جمعیاند
که ما کتابها به سوی ایشان فرستادهایم ،که آن یهود و نصاری و مجوس
باش��ند ،یعنی با اهل کتاب جهاد کنید تا مس��لمان شوند یا به دست خود
جزیه بدهند ،در حالتی که ذلیل و خوار باشند.
و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق – علیه السالم  -منقول
است که فرمودند که :هر مولودی که متولد میشود ،بر فطرت اسالم متولد
میش��ود ،البته پدر و مادر ایشان ،ایشان را یهودی و نصرانی و مجوسی
می کنن��د ،و اگر ایش��ان فرزندان را به حال خود گذارن��د و ترغیب ننمایند
یاران [؟] باطله خود را هر آینه ،دین اسالم را اختیار خواهند منود ،چنانکه
مسلمانان بیآنکه پدران و مادران ایشان به ایشان القا کنند دین اسالم را،
ائمه هدی – صلواتاهلل علیهم  -را اعتقاد
مسلمان میشوند و خدا و رسول و ّ
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میکنند و دوست میدارند ،خصوصًا هرگاه اندک عقلی به هم رسانند خود
به خود مییابند که خداوندی دارند ،که ایش��ان و عاملیان را ایجاد فرموده
است و پیغمبری به ایش��ان فرستاده است و بعد از آن حضرت ،پیشوایان
دین که ائمه معصومیناند  -صلواتاهلل علیهم – امامان ایش��انند و به گفته
ایش��ان عمل میباید کرد ،پس حضرت فرمودند که حضرت سیداملرسلین
– صل��یاهلل علی��ه و آله – امان دادند یهود و نصارا و مجوس به این ش��رط
ک��ه اوالد خود را به مذهب باطل خود ترغی��ب ننمایند و یهودی و نصرانی
و مجوس نکنند .و اما این جماعتی که امروز هس��تند از اهل امان نیستند و
چون به شرط آن حضرت وفا نکردند و به اسانید [سندها] صحیحه و حسنه
نیز از آن حضرت منقول است که حضرت سیداملرسلین – صلی اهلل علیه و
آله – جزیه را از اهل ذمه قبول کردند به این ش��رط که ربا خنورند و ش��راب
و گوشت خوک خنورند ،ظاهرًا ،و خواهر و دختر برادر و دختر خواهر را به
عقد خود در نیاورند ،و هر که یکی از این افعال را بهجا آورد خدا و رس��ول
از او بیزارند و از امان ایشان بیرون میروند و چون ایشان مخالفت کردند
ش��روط را الیوم ،امان ندارند و از اهل ذمه نیس��تند و به اسانید صحیحه
منقول اس��ت از آن حضرت  -صلواتاهلل علیه  -که چون حق س��بحانه و
تعالی از ایشان طلبیده است که جزیه بدهند تا کشته نشوند و به بندگی در
نیایند میباید که در ایشان به قدر وسع و طاقت جزیه بگیرند و چون فرموده
است که ذلیل باشند میباید که مقرر نسازند بر ایشان که هر سال چه چیز
بدهند تا ذلت و خواری ایشان بیشتر باشد.
و از این باب اخبار بس��یار است و آنچه علما ذکر کردهاند آن است که
در امان ایشان شرط اس��ت که جزیه بدهند و گردن نهند احکام اسالم را،
مثل آنکه اگر کس��ی از ایشان مبیرد و وارث دوری از مسلمان داشته باشد
و فرزندان داشته باش��د پسرعمه پدرشان میراث میبرد که مسلمان است
و فرزن��دان میراث منیبرند .و اگر یهودی یا نصرانی یا مجوس خواهند که
محاکمه داش��ته باشند به نزد حاکم مسلمان آورند و مدعیعلیه خنواهد که
بیابد از ذمه بیرون میرود ،و اگر از ایشان زنا کرده باشد و محصن باشد،
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به آنکه [به این معنی که] اگر مرد باش��د زن داش��ته باشد و یا زن باشد و
ش��وهر حاضر داشته باشد و نزد حاکم مس��لمان ثابت شود که زنا کرده
است و حاکم خواهد که او را سنگسار کند و آن جماعت نگذارند هرکه داخل
است در آن نگذاشنت ،از ذمه بیرون میروند و همه را میتوان کشت و زنان
و فرزندان ایشان را اسیر میتوان کرد.
مجمال شرط است در صحت امان ایشان که جزیه قرار دهند به حنوی که
خواهد آمد و با خود قرار دهند که احکام مسلمانان بر ایشان جاری باشد.
و شرط است در صحت امان ایشان که با مسلمان در مقام غدر نباشند
به آن که احوال مسلمانان را به دشمنان ایشان از کفار ننویسند و جاسوسی
کفار را نزد خود جا ندهند و با مسلمانان حرب نکنند ،و مدد کفار بر حرب
مس��لمانان نکنند و در این سه چیز خالفی نیس��ت که اگر مخالفت کنند از
امان بیرون میروند .و اما شروط دیگر مثل آنکه فرزندان خود را ترغیب به
دین خود ننمایند و منع نکنند مس��لمانان را از هدایت کردن بزرگ و کوچک
ایشان ،و شبهات باطله خود را به احدی از مسلمانان نقل نکنند ،خصوصًا
به عوام ایشان و زن مسلمانان را خنواهند ،و با زنان مسلمانان زنا نکنند،
و با اوالد ایش��ان لواط نکنند ،و ش��راب را ظاهر نسازند ،و خوک را ظاهر
نگردانن��د ،و هر دو را خنورند ظاهرًا ،و مجوس مادر و خواهر و دختر برادر
و دختر خواهر را خنواهند ،که چون بر مسلمانان یا حاکم ایشان ظاهر شود
از امان بیرون میروند.
و در بالد اس�لام احداث کنیسه که معبد ایشان است و یا معبد نصاری
است و بیعه که معبد یهود است و خانه آتش که معبد مجوس است نسازند
و اگر بسازند واجب است که همه را خراب کنند ،مگر آن که حاکم مسلمان
مصلحت داند که آنرا مس��جد کنند ،و صورت مس��یح را که ساختهاند بر
مسلمانان ظاهر نسازند ،و نسبت به حضرت سیداملرسلین – صلیاهللعلیه
و آله  -و نس��بت به ائم��ه معصومین – صلواتاهلل علیه��م – حرف رکیکی
نگویند ،و نسبت به قرآن مجید سخن ناخوش نگویند ،و بر والی مسلمانان
الزم اس��ت که جمیع اینها را بر ایشان مقرر فرمایند و بعد از آن اگر کسی
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مخالفت کند از امان بیرون است ،و اگر دشنام دهند به حضرت سیداملرسلین
– صلیاهللعلیه وآله – هر که بش��نود او را میباید بکشد ،و اگرچه بر ایشان
شرط نکرده باشد ،هرکه سب نبی کنند [کذا] واجبالقتل است.
دیگر میباید که ناقوس نزنند به حنوی که مسلمانی آواز ناقوس ایشان
را بش��نود ،و آواز خ��ود را بلند نکنند و به خواندن ت��ورات یا اجنیل و غیر
آن از کتاب مح ّرفه [حتریف ش��ده] ،و خانههای خود را بلندتر از خانههای
مس��لمانان نسازند .و خالفی نیست در آنکه واجب است بر ایشان که این
اعمال را نکنند ،خواه ش��رط کنیم یا نکنیم .اما اگر ش��رط کرده باشیم که
نکنند از امان بیرون میروند .علیاالش��هرتعزیر میکنند .و ظاهر احادیث
صحیحه آن است که اگر تظاهر نیز نکرده باشند از امان بیرون میروند ،و
اگر شرط نکرده باشیم حد و تعزیر میکنند ،و آن که هر جا که ح ّد باشد ح ّد
میزنند مثل خوردن شراب ،و هر چه حد نداشته باشد مثل خوردن گوشت
خوک و اکثر اصحاب تاویل کردهاند بظاهره.
و التزام احکام اس�لام که از لوازم امان اس��ت مقتضای آن است که هر
حرامی که در دین اس�لام حرام اس��ت به جا نیاورن��د ،چنانکه در آیه [و]
حدیث صحیح نیست وارد است .پس بنابراین منیباید پوست به مسلمانان
بفروش��ند چنانکه متعارف اس��ت و مک ّرر منع کردهاند ایشان را و ممتنع
نشدند بلکه به ک ّرات و م ّرات حکم شاهیظلاللهی وارد شد و مترد کردند از
تظاهر فروخنت خمر به مس��لمانان چه جای کفار .و جمیع از علما گفتهاند
که مستحب است که والی مسلمانان بر ایشان مقرر سازد که محل عبادت
مطلقًا نداش��ته باش��ند ظاهرًا مانند دیر و صومعه و اگر خراب شده باشد
جتدید نکنند ،یعنی س��نت است که اینها را شرط کنند با شروط سابقه اگر
چه حرام اس��ت گردن سنت است شرط منودن که اگر مخالفت کنند از امان
ب َدر روند و ش��رط کنند که منع نکنند مس��لمانان را از نزول [وارد شدن] در
کینهای [خانهها] ایش��ان و ظاهرًا سابقًا چنین بوده است که مانند رباط
مردان قافله در آنجا نزول میکردهاند در ش��ب و روز شرط کنند بر ایشان
ک��ه منع نکنند و درهای آنها را فراخ کنن��د که حیوانات با بار داخل توانند
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ش��د ،و اگر مطلع ش��وند که جمعی با مس��لمانان در مقام غدرند [خیانت]
ظاهر سازند و کتمان آن نکنند و  ...خود را ظاهر نسازند و آواز خود را در
کنیس��ههای خود بلند نکنند نه در مناز و نه در خواندن کتابهای خود که
مسلمانی بشنود ،و به طلب باران بیرون نروند ،و عید خود را ظاهر نسازند
مانند خواجهشویان ،و چون مردگان خود را برند آواز خود را به ذکر و غیر
آن بلند نکنند و تورات و اجنیل و زند و پازند به مسلمانان خریدن اینها مگر
به علمای ایشان که از جهت نقض و حجت جمعی حتریر منودهاند اما ایشان
منیباید که به بازار آورند از جهت فروخنت و غیر آن.
و اظهار نکنند که ما َُعزَیر را خدا میدانیم ،یا عیسی را خدا میدانیم یا

پسر خدا میدانیم ،نه چنانکه احلال شایع است که زندیقی از نصاری آمده
است و در هر خانه راه دارد و دو سه کلمه از ریاض میداند و با هر کس القا
شبهات میکنند و میگوید که آمدهام و [کذا] مردمان را هدایت کنم و کسی
نیست که این ملعون را بکشد و بیدغدغه واجبالقتل است .دیگر با اموات
خود آتش را ظاهر نسازند [مردگان خود را نسوزانند] ،اگر جمعی از ُج ّهال
مسلمانان نیز میکردند و اکثر ترک کردهاند و بعضی میکنند.
دیگر بنده از مس��لمانان خنرند ،قرآن هدیه نکنند .و اگر بنده از ایش��ان
مس��لمان شود برایش��ان جبرًا بیع مناید به مسلمانان ،همچنین قرآن را به
ایشان ندهند که ریزهریزه کنند و خدا چند کس را ...علیاحلال.
و اگر کس��ی خواهد مسلمان شود خویشان او مضایقه نکنند و شبیه به
مسلمانان نباشند در لباس مانند عمامه و نعلین مسلمانان .و اگر موی سر
حصه [قس��مت] کنند و نه مردان و نه
گذارند فرق نکنند که بش��کافند و دو ّ
زنان ایشان ،و مانند مسلمانان سخن نگویند ،و مانند ایشان بر اسب عربی
سوار نشوند و احوط آن است که بر یابو نیز سوار نشوند و اگر سوار شوند
بر زین سوار نشوند ،بلکه استر و االغ سوار شوند ،پاالندار و بر یک طرف
سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف آویزند و پیش سرهای خود را نتراشند
و روز باران بیرون نیایند که در بازارها راه روند و مسلمانان را جنس کنند
و در مجالس ،تعظیم مس��لمانان نکنند و بر مسلمانان مقدم ننشینند ،و اگر
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در بیابانی راه روند ندانند بیایند یا مسلمانان تا ایشان را بر سر راه اقامت
ندارند و آنچه حق س��بحانه و تعالی حرام کرده است حرام منیدانند و به
دین حق که اسالم اس��ت ایمان منیآورند و نظر به خانههای مسلمانان از
دریچهها و پش��تبامها نکنند و با مس��لمانان در جتارات شریک نشوند و
مس��لمانان را نوکر نکنند ،و بنا و جنار و فعله از مسلمانان از جهت ایشان
کار نکنند ،و ضیافت نکنند مس��لمانان را اگر بر ایشان وارد شوند سه روز
یا آنکه اقامت به جهت ایشان بیاورند از نان و مرغ و ختممرغ و اگر بدل از
نان آرد بیاورند بهتر است .و اگر نان آورند از مسلمانان بخرند و بیاورند،
و شمش��یر را حمایل نکنند در گردن ،و لباسشان مخالف مسلمانان باشد
چنانکه کران [؟] لباس ایشان امتیاز دارد ،و نصرانی کبود پوشند ،چنانکه
اکث��ر به این عمل میکنند و یهودان نیز رنگ روناس و امثال آن نپوش��ند و
یهودان کاله کبود الجوردی بر سر میگذاشتند ،چند سال است که برطرف
کردهاند و اولی آن اس��ت که او را بر س��ر گذارند و اگر آنکه بر مندیل خود
خرقه رنگی بیاویزند و زن��ان بر باالی رختها بر میان بندند و زنگی بر پا
بندند که در حمامات نیز ایش��ان داشته باش��ند ،و کفشهای زنان ایشان
دو رنگ باش��د یک لنگ س��رخ یا زرد دو رنگ دیگر به رنگ دیگر باش��د ،و
در گردن زنان و مردان ایش��ان انگشتر آهن یا مس یا برجن بیاویزند ،و اگر
زمینی از مس��لمانان بخرند خمس قیمت زمین را بدهند ،و اگر مس��لمانی
ایشان را بکشد مسلمان را در عوض منیکشند ،و دیه میدهند مرد را و پنج
و چهارصد دینار ،و زن را بیس��ت و پنج دینار میدهند ،و اگر زنی مبیرد و
وارث نداش��ته باش��د میراثش از امام است ،و اگر به خطا کسی را بکشد و
خویشان نداشته باشد دیهاش با امام است و احکام ایشان بسیار است .بر
این اختصار ش��د و نقیضش بر وجه کمال در «لوامع صاحبقرانی» است و
وجه وسط در «ملعات شاهنشاهی» است...
و جمعی گفتهاند که آنچه حضرت امیر املومنین – علیه والسالم – برای
آن مقرر فرموده همان را میدهند به جزیه و آن به حس��اب زمان حضرت،
از اغنیا پنج اش��رفی به خمس��ی کم یا چهار اشرفی و چهار خمس اشرفی
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بوده اس��ت ،و جتار و متوسط نصف این و فقرا ربع این را مقرر فرمودند و
به عنوان قیمت نقره ،حال تقریبًا نصف این مبلغ میشود و چون نقره ارزان
شده است و طال گران شده است و شیخ مفید علیهالرحمه فرموده است که
هرچه مقدور باشد که تواند داد میگیرند و اگر هر یک صد ...داشته باشند
میگیرند به حس��ب ظاهر کالم ش��یخ تا به زودی مسلمان شود .و جمعی
گفتهاند :که از طرف قلت یک اشرفی است و از طرف کثرت هرچه برای امام
اقتضا کند و از وقت گرفنت مس��توفی که میباید جزیه میگیرد که نشسته
باش��د وذمی ایس��تاده دس��ت خود را از گریبان پیراهن درآورد و زر را در
نزد او بریزد تا امام گوید که بس ،و مس��توفی که اخذ میکند ریش ذمی را
میگیرد و بعد از آن سیلی محکمی بر بناگوش او میزند .و قولی هست که از
پشت سر نیز شخصی گردنی میزند و تفسیر کالم الهی بر این حنو کردهاند
که در وقت دادن ذلیل باشند.
و در راه رفنت راه بر ایش��ان تنگ میکنند ،به آن که او وس��ط جاده راه
روند و از کنارههای راه بروند ،و اگر ازدحامی باش��د مسلمانان ،نروند ،و
چون ازدحام ختفیف یابد ذمی برود ،و اگر در حمام باش��ند اول مسلمانان
غس��ل بکنند دیگر ذمی ،و همهجا مس��لمان را بر خود مق��دم دارند ،و نزد
قاضی که روند مسلمان نشسته باشد و ذمی ایستاده باشد ،و زنان ایشان
به منزله کنیزانند و روی ایشان را میتوان دیدن از روی ل ّذت ،و زنان ذمی
زنان مسلمان را برهنه نبینند ،بنابراین میباید به حمام مسلمانان نروند تا
زنان مسلمانان را در نیابند ،و احکام ذلت ایشان بسیار است ،مجمل در این
عرضه مذکور شد و مفصلی نیز انشأاهلل به عرض خواهد رسید به فضلاهلل
تعالی و عونه و دیگر دوستی با ایشان حرام است ،و ایشان را امین کردن،
مگر دس��ت و مصافحه [دس��ت دادن] کردن .بر ایشان سالم کردن خالف
است مشهور حتریم است ،مگر در ضرورت ،و اگر ایشان سالم کنند علیک
میباید گفت با هر یک اهلل و امثال این ،و اگر علما ایش��ان را اخراج منایند،
اس�لام ایشان به زودی حاصل میشود .و ظاهرًا اگر شاه عالم پناه ظلاهلل
فیاالرضین هرکه مسلمان بشود نوکر کنند همه بزودی مسلمان میشوند،
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بلکه همین ش��روط را هرگاه بر ایش��ان مقرر فرمایند .و جزیه را به جمعی
میباید داد که جهاد کنند و در حالت غیبت امام نیز جهاد واجب است ،وقتی
که کفار بر سر مسلمانان آیند و امثال این اعمال سبب رفعتشان است در
دنیا و عقبی و ثواب اینها را نهایت نیست .بدان که بر پادشاه اسالم واجب
است که جمیع شعائر اسالم را افادت فرمایند و شعائر کفر را زایل گرداند
و نام نیک ایشان تا قیامت برپا باشد و ضرری بر ایشان منیرسد بلکه نفع
به کافه عاملیان میرسد.

رس��اله اح��کام اهل ذم��ه ،از محمدتقی مجلس��ی ،به کوش��ش
سیدابواحلسن مطلبی،
میراث اس�لامی ایران ،به کوشش رس��ول جعفریان ،دفتر سوم،
 ،1375صفحات  707تا 716
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رساله صواعق الیهود
محمد باقر مجلسی

...ب��دان که حق تعالی جزیه را برای اهل کتاب مقرر فرموده اس��ت به
س��بب آنکه ایشان به هدایت نزدیکتراند از سایر کافران ،زیرا که اطوار و
آثار انبیا علیهمالس�لام را شنیدهاند ،و اوصاف آن حضرت را در کتب خود
دیدهاند.
هرگاه مدتی در میان مس��لمانان مبانند ،و آیات قرآنی و احادیث نبوی
و اخبار اهل بیت عصمت علیهمالس�لام را بشنوند ،و شرایع حقه و عبادات
کامله اهل اسالم را مشاهده منایند ،اگر تعصب نورزند زود به علم حقیقت
دین اسالم به هم میرسانند.
و هرگاه ش��رایط جزیه را در حق ایش��ان رعایت منایند و به خواری و
مذلت در میان مس��لمانان زندگی کنند ،تعصب ایشان را مانع از قبول دین
حق خنواهد گردید ،و به زودی قبول دین اسالم خواهند منود.
چنان به حق تعالی در قرآن مجید فرموده است:
اآلخ ِ�ر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم اللهّ ُ
َق ِات ُل�و ْا َّال ِذينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب�اللهّ ِ َو َال ِب ْال َي ْو ِم ِ
َو َر ُس ُ
�ول ُه َو َال َي ِدي ُنونَ ِدينَ الحْ َ ِّق ِمنَ َّال ِذينَ ُأ ُ
اب َح َّتى ُي ْع ُطو ْا الجْ ِ ْز َي َة
وت�و ْا ْال ِک َت َ
ص ِ
اغ ُرونَ *
َعن َي ٍد َو ُه ْم َ
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یعن��ی :مقاتله کنید با آنها که ایمان منیآورند به خدا و نه روز قیامت،
و حرام منیدانند چیزهایی را که حرام گردانیده است آنها را خدا و رسول
او ،مانند ش��راب و گوشت خوک ،و اعتقاد منیکنند به دین حق از آنها که
کتاب به ایش��ان داده اس��ت ،تا بدهند جزیه را از دست خود در حالتی که
خوار و ذلیل باشند.

احکام جزیه

باید دانست که به اتفاق علمای امامیه رضواناهلل علیهم جزیه مخصوص
اهل کتاب اس��ت ،یعنی یهود که تورات دارند و نص��ارا که اجنیل دارند ،و
گبران که شبهکتاب دارند و پیغمبری بر ایشان مبعوث شد و کتابی آورد که
در دوازده هزار پوس��ت گاو نوشته میشد ،پیغمبر خود را کشتند ،و کتاب
خود را سوزاندند.
پس زردش��ت به عوض کتاب ایشان زند و پازند را برای ایشان نوشت،
و آن ش��به کتاب اس��ت که گمان میکنند که کتاب خدا است ،و کتاب اصل
ایشان با سایر کتب انبیا نزد حضرت صاحباالمر صلواتاهلل علیه است.
و از غیر این س��ه فرقه از بتپرستان و سایر کفار قبول جزیه منیتوان
منود.
و اگر حاکم مس��لمان مصلحت داند در آنکه بعضی از ایش��ان را امان
دهد که داخل بالد مس��لمانان ش��ود ،خواه بر ایشان عوضی قرار کنند که
بدهند و خواه نکنند ،مشهور آن است که جایز است .و جزیه بوجود آن بالغ
و عاقل میباش��د ،از اطفال نابالغ جزیه منیگیرند ،و بر دیوانه که همیشه
دیوانه باشد جزیه نیست ،و بر زنان جزیه منیباشد.
و مش��هور آن است که بر مردان پیر و کور و مزمن که حرکت نتوان کرد
جزیه میباش��د .و در غالم خالف است ،و مشهور آن است که جزیه بر او
هست ،و از آقای او میگیرند جزیه او را.
و ایضا مشهور میان علما آن است که از فقیر و پریشان جزیه میگیرند ،و
اگر نداشته باشد مهلت میدهند تا به هم رسانند ،اگر چه به گدایی باشد.
و مش��هور آن اس��ت که جزیه مقداری ندارد ،آنچه امام علیهالسالم یا
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نایب او مصلحت داند مقرر میگرداند ،و جایز است جزیه را بر سر ایشان
قرار کنند ،که مثلًا هر جریبی چند بدهند و خالف است در آنکه آیا بر هر دو
قرار میتوان کرد یا نه ،و روایتی وارد ش��ده است که منیتوان کرد ،و این
احوط است.
و جایز فرق میان ایش��ان قرار کنند ،چنان چ��ه حضرت امیراملومنین
علیهالسالم بر فقیر دوازده درهم قرار داد ،و بر متوسطاحلال بیستوچهار
درهم ،و بر غنی و مالدار چهلوهش��ت درهم که به حساب آن زمان نزدیک
به پنج اشرفی بوده است.
و آنچه ضرور است در حتقق ذمه آن است که قبول جزیه بکنند ،و کاری
که منافی امان باشد ،مثل جنگ کردن با مسلمانان و مدد کردن کافران در
جنگ ،ایشان به عمل نیاورند.
و بعض��ی گفتهاند که باید التزام احکام مس��لمانان بکنند ،و حکمی که
حاکم مسلمانان موافق شرع بر ایشان کند امتناع نکنند.
و گفتهاند آنچه س��زاوار است که حاکم مسلمانان بر ایشان شرط کند
هفت چیز است:
اول :آنکه زنا با زنان مسلمانان نکنند ،و متعرض عرض اطفال ایشان
نشوند.
دوم :آنکه زنان مسلمانان را نکاح نکنند.
سوم :آنکه وسوسه مسلمانان نکنند که ایشان را از دین برگردانند.
چهارم :آنکه راهزنی مسلمانان نکنند.
پنجم :آنکه جاسوس کافران را راه ندهند.
ششم :آنکه معاونت کافران بر مسلمانان نکنند .که ایشان را راهنمایی
بر راه غلبه بر مسلمانان کند ،و احوال مسلمانان را به ایشان نویسند.
هفتم :آنکه مردان و زنان و اطفال مسلمانان را نکشند.
اگر این هفت چیز را بر ایش��ان شرط کرده باشند مخالفت کنند از امان
بدر میروند ،و اگر شرط نکرده باشند حد و تعزیری که برایشان میشود،
موافق شریعت اسالم به عمل میآورند ،و از امان بدر منیروند.
و اکثر علما گفتهاند که باید به عمل نیاورند امری را که موجب منقصت
دین اسالم باشد ،به آنکه جناب مقدس الهی ،یا حضرت رسول ،یا یکی از
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ائمه معصومین صلواتاهلل علیهم را به بدی یاد کنند.
و باید که این ش��رط بر ایشان بش��ود ،و اگر خالف این شرط بکنند از
امان به در میروند .و اگر العیاذباهلل به خدا و رس��ول و ائمه علیهمالسالم
دش��نام دهند ،هرکه از ایشان بشنود و ایمن از ضرر باشد واجب است که
او را بکشد.
واز جمله اموری که ایشان را منع از آن باید کرد ،و با وجود شرط اگر
خالف آن کنند از امان بدر میروند ،و اگر ش��رط نش��ده باشد از امان بدر
منیروند چند چیز است:
اول :آنکه امری چند در شرع اسالم حرام است ،و ایشان حالل میدانند،
و ضرری از آن به مس��لمانان منیرسد عالنیه واقع نسازند ،مانند شراب و
گوشت خوک خوردن ،و محارم خود را عقد کردن و امثال آن.
دوم :آنکه احداث کلیسا و معابد خود و آتشکده در بالد اسالم نکنند ،و
اگر داشته باشند و محتاج به تعمیر شود ،تعمیر میتوانند کرد ،و اگر خراب
شود خالف است که بار دیگر در همان موضع میتوانند ساخت یا نه.
سوم :آنکه صدا بلند نکنند به خواندن کتابهای خود ،و ناقوس ننوازند،
و بعضی گفتهاند آهسته میتوانند نواخت به حنوی که مسلمانان نشنوند.
چهارم :آنکه خانههای خود را بلندتر از خانه مس��لمانی که همس��ایه
ایش��ان یا در خانه ایشان باشد نسازند .و بعضی گفتهاند که مساوی نیز
نباید بسازند ،بلکه باید پستتر باشد.
پنجم :آنکه اکثر علما گفتهاند که س��زاوار است که حاکم مسلمانان بر
ایش��ان ش��رط کند که در لباس خود ممتاز باشند از مسلمانان ،که مشتبه
به مسلمانان نشوند ،چنان چه متعارف بوده است که یهودان جامه عسلی
میپوش��یدهاند ،و نصارا جامههای سیاه و کبود میپوشیدهاند ،و نصارا
زنار بر کمر بندند ،و یه��ودان پارچهای به رنگ دیگر بر روی جامه بدوزند
که منایان باشد.
و بعضی گفتهاند که مخالف کفش متعارف مسلمانان باشد بپوشند ،یا
آن که یک تای کفش به رنگی باشد و تای دیگر به رنگ دیگر ،مثل آنکه یکی
زرد باشد و دیگری سرخ ،و انگشتر آهن یا سرب یا مس در گردن ببندند ،و
در حمام زنگی بر پا ببندند ،که از مس��لمانان ممتاز باشند و همچنین زنان

پیوست شماره 3

433

ایش��ان باید که در لباس از زنان مسلمانان ممتاز باشند با آنها که مذکور
شد یا غیر آنها.
ششم :آنکه بر اسب عربی سوار نشوند ،یا مطلبًا بر اسب سوار نشوند،
بلکه بر استر و درازگوش سوار شوند ،و بر زین سوار نشوند ،بلکه بر پاالن
س��وار شوند ،و پاها را از یکطرف بیاویزند ،و شمشیر و خنجر و سالح با
خود برندارند ،بلکه در خانههای خود نیز نگاه ندارند.
و بر اکثر این امور مس��تندی ندیدهام ،اما اگر حاکم مسلمانان مصلحت
داند و اینها را بر ایشان شرط کند انسب خواهد بود.
و بعضی گفتهاند :باید قدر جزیه معلوم ایش��ان نباش��د ،تا پیوسته در
عرض سال در تشویش و اضطراب بوده باشند ،و در وقت ادای جزیه باید
بر روی زمین نزد گیرنده جزیه بایس��تد و بگوید بشمار ،و او زر بشمارد تا
وقتی که مسلمان بگوید بس است.
و بعضی گفتهاند :باید س��ر را به زیر ان��دازد در وقت دادن ،و چون ادا
کند گیرنده جزیه بر ریش��ش چس��بد و طپانچه بر رویش بزند ،و بر اینها
مستندی ندیدهام.
و گفتهاند :مستحب است که اگر مسلمان با ایشان در راهی روند ایشان
را در میان جاده راه ندهند ،در کنار راه بروند ،و در حمام چون مس��لمان
در حوض باش��د ایشان داخل حوض نش��وند ،و در مجالس ایشان را باال
ننشانند ،و ابتدا به سالم نکنند بر ایشان ،و اگر ایشان سالم کنند در جواب
علیک بگویند.
و با ایشان شرکت نکنند ،و مضاربه به ایشان ندهند ،و واجب است که
ماکوالتی که قابل تطهیر نباش��د ،مانند روغن و عرقها که ایشان مالقات
کرده باشند از ایشان نگیرند.
اگر چیزی باشد که قابل تطهیر باشد مانند جامهها ،اگر خشک از ایشان
گیرند پاک اس��ت .و اگر مالقات به رطوبت کرده باش��د ،بعد از گرفنت آب
کشند.
و پوس��ت آنچه از پوست به عمل میآید ،مانند کفش و چکمه و گوشت
و چیزهایی که در طهارت و حلیت آنها تذکیه [گلوی حیوان حالل گوشت را
بریدن] شرط است ،از ایشان منیتوان گرفت.
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و همچنین مایعاتی که در میان پوس��ت جا کرده باشند ،مانند روغن و
دوشاب و شیره امله و هلیله ،و امثال اینها که در میان دبه یا مشک کرده
باش��ند از ایشان منیتوان گرفت .و در این احکام سایر کفار از هنود و غیر
ایشا ن با ایشان شریکند ،بلکه بدترند.
و ایضا بهتر آن اس��ت که حاکم مس��لمانان مقرر فرماید که جمیع کفار
در روز ب��رف و باران از جاهای خود حرکت نکنند که مس��لمانان را جنس
میکنند.
و اگر بشنوند که ایشان به مسلمانی دشنام دادهاند ،یا اهانت رسانیده،
منع و زجر و تادیب کنند ،و ایش��ان را بر مس��لمانان مس��لط نگردانند ،و
مسلمانان را نیز تاکید کنند که به عبث اهانت به ایشان نرسانند.
و اگر میان ایشان و مسلمانان منازعه باشد باید حاکم شرع مسلمانان
میان ایش��ان حکم کند .و اگر با یک نزاعی داشته باشند ،مشهور آن است
که حاکم مسلمانان مخیر است میان آنکه به شرع اسالم میان ایشان حکم
کند ،یا حواله به حکام ایشان بکند ،و اگر حکم کند بهتر است.
* قرآن آیه  - 29سوره توبه
با کس��انی از اهل کتاب که به خدا و روز آخرت اميان ندارند و چيزی را
که خدا و رس��ولش حرام کرده ،حرام منیدانند و متدين به دين حق نيستند
بجنگيد ،تا با خواری و حقارت با دست خود جزيه (ماليات سرانه) بدهند.

رس��اله صوایق الیهود ،محمدباقر مجلس��ی ،حتقیق س��ید مهدی
رجایی ،از کتاب  25رساله فارسی ،نشر کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،قم
 1412هجری قمری صفحات  513تا .522
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احکام اهل ذمه در کتاب حتریرالوسیله
آی�تاهلل روحاهلل خمین�ی در کتاب حتریرالوس�یله دیدگاههای فقه
اسلامی خود را بیان کرده است .کتاب حتریرالوسیله به زبان عربی
و در چهار جلد نوش�ته شده و توس�ط محمدباقر موسوی همدانی به
فارسی ترجمه و به چاپ رسیده است.
روحاهلل خمینی بخشهایی از جلد اول و چهارم کتاب حتریرالوسیله
خ�ود را ،اختص�اص به حقوق و ش�رایط اقلیتهای مذهب�ی و یا به
عبارت�ی دیگ�ر اهل ذم�ه داده اس�ت .او دیدگاههای خ�ود را در مورد
اهل ذمه در این بخشها آورده اس�ت .او احکام و الزامات و شرایط و
محدودیتهای بسیاری را برای اهل ذمه ذکر کرده است ،که بسیاری
از آنه�ا با ش�رایط جهان ام�روز قرنها فاصله دارن�د .در این بخش
س�عی میشود که آنچه را که او در کتاب حتریرالوسیله در مورد اهل
ذمه نگاشته ،در یک جا جمعآوری و آورده شود.
بسیاری از نظرات روحاهلل خمینی در مورد اهل کتاب شباهتهای
زیادی به دیدگاههای محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی دارد .به
نظر میرس�د که او بسیاری از دیدگاههای خود را از رسالههای آنان
اقتباس کرده است.
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تتمهای در مورد احکام اهل ذمه
نوشته  :آیت اهلل روح اهلل خمینی
ترجمه  :محمد باقر موسوی همدانی

جلد اول

بخش جناسات
دهم از جناس�ات کافر اس�ت و کافر کس�ى اس�ت که متدین بدينى
غيراسالم باشد و يا اگر اسالم اختيار کرده و منتسب به آن شده يکى
از ضروريات اسالم را با اينکه مىداند از ضروريات است منکر باشد
بهطوری که برگشت انکارش نس��بت به آن ضرورى به انکار رسالت
و يا تکذيب رسول خدا صلىاهلل عليه وآله و يا تنقيص شريعت مطهره
آن جناب باشد و يا از او گفتار و کردارى سر بزند که اقتضاى کفر او
را داشته باشد و در کافر فرقى نيست مرتد و کافر اصلى چه حربى و
چه ذمى و اما ناصبىها که با امام اميراملؤمنني عليهالسالم دشمنى
مىکنند و به آن جناب ناس��زا مىگويند و خوارج که خدايتعالى هر دو
طائفه را لعنت کند بدون ترديد جنس��ند چه اينکه چيزى ازضروريات
اس�لام را انکار داشته باشند و برگشت انکارش��ان به انکار رسالت
باشد يا نه و اما غالىها که درباره امام اميراملؤمنني عليهالسالم غلو
منوده (آن جناب را العياذباهلل خدا مىدانند) اگر اين غلوش��ان مستلزم
انکار الوهيت خدایتعالى و مستلزم انکار توحيد و يگانگى خدايتعالى
و يا نبوت رسول خدا صلىاهلل عليه وآله باشد آنها نيز کافرند وگرنه
حکم بکفرشان منىشود.
هفت�م از چيزهائ�ی که جنس را پاک مىکند اسلام اس�ت که پاک
کننده کافر اس�ت ح�ال چه اين که کافر اصلى باش�د و يا مرتد يعنى

 -در این بخش آیتاهلل خمینی به صراحت ،متام غیر مسلمانان را جنس میداند.
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پس از اسالم کافر شده باشد که چنان چه مسلمان شود پاک مىشود
چه مرتد فطرى باشد يا ملى مرد باشد يا زن و با پاک شدن بدن کافر
همه چيز او حتى موى بدنش و ناخنش و آب دهان و بينيش و س��اير
فضالت متصل به او پاک مىشود.
هشتم تبعيت است و منظور از آن اين است که وقتى کافرى مسلمان
ش��د به تبع او فرزند بالغش نيز پاک میش��ود حال چه اينکه فرزند
بالفصل باش��د يا با فصل (فرزند خودش باش��د و ي��ا نوهاش) و چه
اينکه شخص مس��لمان شده پدر فرزند باشد و يا مادرش و اما طفلی
که بدست مسلمانى اسير شده در حالى که پدر يا مادر او به تبع اسير
کنندهاش پاک منىشود.

جلد چهارم

بخش اهل ذمه
گفتار در کسى که از او جزيه مىگيرند
مس��اله  - 1از يهود و نصارى که اهل کتاب هستند و هر ملتى که
شبهه داشنت کتاب در آنها هست نظیر مجوسیان جزیه يعنى مالیات
س��رانه گرفته مىشود ،و در اين حکم فرقى نيست بني مذاهب مختلفه
آنان نظير کاتوليک و پروتس��تان و غير اینه��ا هر چند که در فروع و
بعضى از اصول مختلف باش��ند بعد از آنکه همه نصارى يا يهود يا
مجوس خوانده مىشوند.
مساله  - 2حکومت اسالمى جزيه را از ساير فرقههاى کفار يعنى
مشرکني مانند بتپرس��تان و ستارهپرستان و غير اينها منىپذيرد،
چه عرب و چه عجم ،چه اينکه خود را به صاحب کتابى مثل ابراهيم
و داود و انبيائى ديگر منسوب کنند و چه نکنند ،بنابراين از غير يهود و
نصارى و مجوس غير از اسالم آوردن و يا کشته شدن پذيرفته نيست،
و همچنني از کسانی که در اصل يکى از اين سه کيش را نداشتهاند و
جديدًا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسالم به اين کيشها
درآمدهاند جزيه پذيرفته نيس��ت و کافر حربى شناخته مىشوند که يا
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به اس�لام در مىآيند يا کشته مىشوند ،چه اين که قبال مشرک بوده
باشند و چه از فرقههاى باطل ديگر باشند.
مس��اله  - 3فرقههاى س��ه گانه نامبرده اگر به شرائط ذمه گردن
نهند بر مذهبش��ان ابقاء مىشوند چه عرب باشند و چه غير عرب ،و
همچنني کسانی که از نسل اين سه فرقه بدنيا مىآيند که جزيه از آنها
قبول مىشود و بر مذهبشان ابقاء مىشوند.
مساله  - 4همانطور که در مساله دوم گفتيم کسانی که قبل از نسخ
شرايع سه گانه بوسيله اسالم از دين خود بيرون آمده و به يکى از اين
سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى که پذيرفتهاند
ابقاء مىش��وند (و اس�لام کارى به آنها ندارد) ،و اما بعد از نسخ آن
(بعبارت س��ادهتر بعد از نزول قرآن مجيد) به يکى از اين سه شريعت
منىشود بکله حکمشان حکم کفار غير اهل کتاب است که يا اسالم را
مىپذيرند و يا کشته مىش��وند ،و اگر مسلمانى از اسالم بيرون رود
و به يکى از اين س��ه ش��ريعت و يا مسلکى ديگر بگرود مرتد است که
حکمش در باب ارتداد بيان شد.
مساله  - 5اگر سپاه اسالم قومى از مشرکني را به محاصره خود
درآورند و آنان ادعا کنند که ما مشرک نيستيم بلکه يهودى و يا نصرانى
و يا مجوسى هس��تيم از آنان پذيرفته مىشود البته بشرطى که جزيه
بپردازند و اس�لام کارى به آنان نداش��ته و به اقامه بينه تکليفشان
منىکند ،و اگر بعض��ى از آن مردم ادعا کنند که اهل کتابند و بعضى
ديگر منکر منىکند ،و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مىشود و
حاکم توجهى به انکار منکر منىکند ،و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه
ثابت ش��ود که دروغ مىگفتند و اهل کتاب نيس��تند حال يا خودشان
اقرار کنند و يا ش��هود عدل ش��هادت دهند و ي��ا از طريق معتبر ديگر
ثابت ش��ود که اهل کتاب نبودهاند و با اس�لام نيرنگ کردهاند آن عقد
خودبخود لغو مىشود.
مس��اله  - 6جزيه (که مالياتى است سرانه) از کودکان و ديوانگان
و زنان گرفته منىش��ود ،حال آيا پيران ساخلورده و افراد زمنيگير و
نابينا و عقبماندگان فکرى نيز مس��تثناء هس��تند يا نه؟ در آن تردید
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اس��ت و اشبه آنست که جزيه از آنها ساقط نيست ،از اين چند طايفه
گذشته جزيه را از متامى افراد مىگيرند حتى روحانيون و فقرائشان،
لکن به فقراء مهلت مىدهند تا براى پرداخت جزيه متکن پيدا کنند.
مساله  - 7جایز نيست در عقد ذمه شرط شود که جزيه يا بعضى
از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنني شرطى در عقد جزيه ذکر شود
تنها همان ش��رط باطل است و عقد جزيه باطل منىشود ،و اگر سپاه
اسالم قلعهاى از اهل کتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بسنت
عقد جزيه به کيش خود باقى مبانند پذيرفته منىشود و حتى بعد از عقد
جزيه نيز اين درخواست قبول منىشود.
مساله  - 8کسى که مجنون دائمى است مادامى که بهبودى نيافته
از پرداخت جزيه معاف اس��ت و اگر بهبودى يابد و بهبوديش يکسال
دوام پيدا کند مشمول جزيه ميشود ،و اگر جنونش ادوارى است يعنى
مدتى ديوانه و مدتى س��الم است بعضى گفتهاند طبق حالت غالبى او
با عمل مىش��ود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او منىگيرند
و اگر س�لامتى است و جنونش گاهگاهى است مشمول جزيه مىشود
لکن اين سخن محل اش��کال است و در اصل ثبوت جزيه او اشکال و
تردید است .
مس��اله  - 9هر کودک نابالغ از اهل کتاب که بحد بلوغ برس��د امر
مىش��ود به اس�لام يا پرداخت جزيه ،اگر از پرداخت آن سر باز زند
کافر حربى ش��مرده مىشود ،و واجب است بعد از بلوغ کودکانشان
عقد جزيه با آنها بس��ته ش��ود و عقدى که با پدرانشان بسته شده
بود کافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشنت يکسال
از روز بس��ته ش��ده عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند ،و سال
پرداخت پدرانش��ان با س��ال خود آنان يکى منىشود بلکه هر فردى
س��ال جزيه خود را دارد و اگر کودکى در حال سفاهت و کمعقلى بحد
بلوغ برسد عقد جزيه بسنت با او موقوف به اذن ولى اوست.
مس��اله  - 10اگر جوانى از اهل کتاب که تازه بحد بلوغ رس��يده در
پاسخ دعوت اسالم که بايد یا جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محکوم
به مرگ ش��ود زير بار جزيه نرفت و مس��لمان هم نشد کشنت او جایز
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نيست بلکه او را به مامنش بر مىگردانند چون او داخل در امان پدرش
هست.
گفتار در مقدار جزيه
مساله  - 1در شريعت مقدسه اسالم ضابطه و مقدار معينى مقرر
نشده بلکه مقدار آن بستگى به تشخيص حاکم دارد که از نظر مصاحل
روز و م�کان و زم�ان و مقتضيات احوال تف�اوت مىکند ،بهمني جهت
براى حاکم اسالم که قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آن است
ک�ه براى جزيه آنان ان�دازهاى معني نکند و اختيار آن را بر امام عليه
السالم واگذار منايد که اين ،صغار و ذلت سرکشان از پذیرفنت حق را
بهتر تامني مىسازد.
مساله  - 2والى مىتواند جزيه را سرانه قرار دهد و جایز است بر
اراضى و يا هم بر س��رانه و هم ب��ر اراضى قرار دهد بلکه حتى جایز
اس��ت جزيه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغالت قرار
دهد ،تا مصلحت چه چيز را اقتضا کند.
مساله  - 3اگر والى مسلمني در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهد
بع��د از آن ديگر جایز نيس��ت چيزى از اراضى و اموال ديگرش��ان را
بگي��رد ،و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جایز نيس��ت ماليات
سرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جایز نيست هر دو جزيه را
تنها از يکى بگيرد ،و حاصل کالم اين که واجب اس��ت طبق عقدى که
بسته و شرطى که کرده عمل کند.
مساله  - 4اگر براى مدت یک سال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى
يا غير آنها قرار داد جایز اس��ت در س��الهاى ديگر آن را تغيير داده
مورد جزيه را يکى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيز جایز
است مقدار آن را کم يا زياد کند.
مساله  - 5اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذکر نکند
و آن را منوط به نظر امام عليهالس�لام منايد امام عليه السالم اختيار
دارد بهر حنو که بخواهد و بهر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه
معني منايد.
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مس��اله  - 6براى والى مسلمني جایز است که با اهل کتاب هنگام
جزيه عالوه بر آن اين ش��رط را هم بکند که هر گاه س��پاه اس�لام از
س��رزمني آنان گذشت و غير س��پاه هيئتى (مثال سياسى يا علمى) از
آنجا عب��ور کرد اهل کتاب از آنها پذيرائى کنن��د و علىالظاهر الزم
اس��ت زمان اين ضيافت را معني کند که مثال يک روز باش��د يا س��ه
روز يا بيش��تر ،و اما چگونه پذيرائى کردن را جایز اس��ت به عرف و
عادت واگذار منايد عادت خود آنان که وقتى از اهل اديان ديگر که اهل
کتاب را جنس مىدانند ميهمان ايشان مىشود چگونه پذيرائى مىکنند
بهمان حنو از مسلمني پذيرائى منايند.
مساله  - 7جزيه هم مانند زکات و ماليات همه ساله گرفته مىشود،
و ظاهرًا جایز اس��ت با اهل ذمه شرط کند که جزيه را اول هر سال يا
آخر آن و يا وس��ط آن بپردازند و اگر در ق��راردادى زمان پرداخت را
معني نکند ظاهر اين است که پرداخت آن در آخر سال واجب مىشود،
و چون چنني است اگر يکى از اهل ذمه قبل از متام شدن سال و يا بعد
از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال (در صورتی که اول سال شرط
شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مىگردد.
مساله  - 8ظاهر اين است که جزيه با مسلمان شدن اهل کتاب ساقط
مىشود چه اين که مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر
ندادن جزيه باش��د ،و اينکه بعضى گفتهاند اگر بخاطر سقوط جزيه
مسلمان شده باشد ساقط منىشود ضعيف است.
مساله  - 9ذمى اگر بعد از متام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه
مبيرد جزيه از او ساقط منىشود بلکه حاکم آن را از ترکه وى مىگيرد،
و اگر در وس��ط سال مبيرد و در صلحنامه اول سال شرط شده باشد
از ترکه او مىگيرد ،و همچنني است اگر زمان پرداخت بني سال تعيني
ش��ده باشد و او بعد از حتقق ش��رط مرده باشد ،و اما اگر شرط شده
باش��د که هر ماه فالن مبلغ بپردازد و او در بني سال مبيرد بهر مقدار
که از س��ال زنده بوده به آن مقدار جزيه را از ترکه او مىگيرند ،و اگر
آخر س��ال براى پرداخت معني شده باش��د به اين معنا که او در آخر
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س��ال بدهکار شود و او جلوتر از دنيا برود حاکم مسلمني چيزى از او
طلبکار منىش��ود ،و اگر شرط شده باش��د که جزيه را از همان اول
سال بدهکار باشد ولى آخر س��ال بپردازد و او در بني سال مبيرد آيا
ورثه مىتواند تا آخر سال پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورث
بدهى مدتدار او فورى مىش��ود؟ مساله محل تامل است هر چند که
فورى شدن آن مانند ساير بدهىها بعيد نيست.
مساله  - 10براى والى مسلمني جایز است جزیه را از بهاى کاالهاى
حرام از قبيل پول خمر و گوشت خوک و مردار و امثال آنها بگيرد چه
اين که خود اهل ذمه اين گونه پول ها را بعنوان جزيه بدهند يا آن که
ب��ه والى حواله دهند جزيه را از کس��ى بگيرد که بهاى آنگونه کاالها
را ک��ه در آن نيز مانند خود آنان اين گونه کاالها را حالل بداند ،و اما
گرفنت عني آن گونه اموال بعنوان جزيه از اهل ذمه جایز نيست.
مس��اله  - 11ظاهرًا مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراج
اراضى اس��ت و بعيد نيس��ت که مصرف بعضى اصناف در بعضى
اموال معني شده باشد.
مس��اله  - 12عقد ذمه را امام عليهالس�لام مىبندد و در غيبت آن
جناب نائب مبس��وطاليدش مسئول آن اس��ت و در اين اعصار که هم
امام صلواتاهلل عليه غائب اس��ت و هم نواب عامش بس��طيد ندارند
وقتى حکومتهاى جور عقد جزيه مىبندند براى ما جایز است ترتيب
آثار صحت به آن بدهيم ،مثال اگر به ما جایزهاى و يا هزينهاى پرداخت
در آن تصرف کنيم ،اين از طرف حاکم جائر بود اما از طرف اهل کتاب
که با چنني حاکمى عقد جزيه بسته است او نيز بهمني وسيله از کافر
حربى بودن بيرون مىآيد (يعنى جان و مالش محترم است).
مس��اله  - 13مالى که در عقد جزيه ش��رط مىش��ود مىتواند هر
چيزى باشد که حاکم مسلمني آن را صالح اسالم و مسلمني بداند که
يا پول نقد است يا کاال يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.
گفتار در شرائط ذمه
ش��رط اول  -ذمى ش��دن کفار اهل کتاب و برخوردار شدنش��ان
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ازامنيت و آزادى قبول جزيهای است که حاکم مسلمني يعنى امام عليه
الس�لام و يا والى شرط مىکند ،و آن هم ماليات سرانه است يا جزيه
بر زمنيها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها.
شرط دوم  -اينکه کارى که منافات با امينت است را اجنام ندهند.
مثال تصميم نگيرند که با مس��لمانان جنگ کنند و يا مش��رکني را در
جنگ با مسلمانان کمک کنند.
مساله  - 1مخالفت با اين دو شرط باعث مىشود اهل ذمه از ذمه
خارج ش��وند بلکه ش��رط اول از مقومات عقد جزيه است که مخالفت
با آن کافى اس��ت در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضيات امان
اس��ت بنابراين اگر اين دو امر شرط نشوند بلکه جزء عقد آورده شوند
بهتر اس��ت ،و اگر اه��ل ذمه کارى منافى با ام��ان نامه (که همه عقد
جزيه است) را اجنام دهند ناقض عقد شناخته مىشوند و از ذمه خارج
مىگردند چه اينکه اين معنا در عهد نامه شرط شده باشد يا نه .
شرط سوم  -اينکه در کشور اسالم تظاهر به منکرات نکنند يعنى
اعمالى که از نظر اسالم حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن
گوشت خوک و ازدواج با محرمها را علنى مرتکب نشوند.
ش��رط چهارم  -اينکه خود را محکوم به احکام مسلمني بدانند و
مانند مس��لمني محکوم به اداء حق و ترک حرام و اجراء حدود الهى و
امثال آن باشند ،و نزديکتر به احتياط آن است که حاکم مسلمني اين
شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد منايد.
مس��اله  - 2اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن
عقد ذمه اشتراط [شرط] شوند و کفار ذمى مخالفت با آنها کنند عهد
را نقض منوده و از ذمه مس��لمني خارج شدهاند ،بلکه احتمال دارد در
صورتى هم که در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت اين
دو امر از ذمه بيرون روند.
ش��رط پنجم  -اينکه مس��لمانان را آزار ندهن��د و از طريق زناى
با زن��ان و لواط با پس��ران و دزديدن اموالش��ان و من��زل دادن به
جاسوس��ان خارجى و جاسوس��ى کردن براى مشرکني مايه دردسر
مس��لمانان نشوند ،و بعيد نيس��ت که اين دو عمل آخر يعنى جا دادن
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به جاسوسان دشمن و جاسوسى کردن براى آنها و مخصوصًا اين
آخرى از منافات امان باش��د همچنانکه احتم��ال دارد منافى و مانع
امان نباش��د بلکه ترک اي��ن دو عمل از مقتضيات امان بوده باش��د.
ش��رط ششم  -اينکه در بالد اسالمى کليسا بنا نکنند و ناقوس نزنند
و خانههاى بلند نس��ازند ک��ه اگر مخالفت با اين ش��رط کنند تعزير
مىشوند.
مساله  - 3احتمال دارد که اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم
نيز مانند دو ش��رط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيه
اهل ذمه عهدنامهش��ان را نقض بکند چه در ضمن عقد ش��رط ش��ده
باشد و چه عقد ذمه از آن ساکت باشد ،احتمال هم دارد که در صورت
اش��تراط چنني باشد ،بعضى از فقهاء احتمال ديگرى هم دادهاند و آن
اينس��ت که اگر اين دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به حنو تعليق امان
بر آن دو ذکر ش��ده باشد (يعنى حاکم مس��لمني به اين شرط حاضر
شده باشد که از طريق عقد جزيه امنيت به کفار داده شود که چنني و
چنان نکنند در نتيجه اگر زنا و لواط کنند يا کليسا بسازند قهرا امنيت
خنواهند داشت و الزمه نداشنت امنيت لغو شدن عقد جزيه است) و اما
اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض منىشود لکن شکى نيست که
در صورت اشتراط در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مىباشد.
مس��اله  - 4اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسالمى جنايتى مرتکب
ش��ود که موجب حد باش��د يا مقتض��ى تعزير همان را ب��ر او جارى
مىسازند ،و اگر به پيامبر اسالم صلىاهلل عليه و آله يا ائمه عليهالسالم
و به احتمالى غير بعيد فاطمهزهرا سالماهلل عليها را ناسزا بگويد کشته
مىش��ود ،همچنانکه اگر غير آنها چنني کند حکمش قتل است و اگر
چيزى بگويد که کمتر از ناس��زا ولى توهنيآميز است تعزير مى شود،
و اگر اجتناب از ناسزاگوئى يا توهني به مقدسات اسالم در عقد جزيه
شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد
نامبرده نقض شده است ،و اگر امان متعلق بر اين اجتناب شده باشد
مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مىکند نه تنها امان را.
مس��اله  - 5اگر در عقد ذمه ذکر جزيه فراموش شود آن عقد باطل
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اس��ت ،و اما شرط چهارم از ش��روطى که نام بردمي اگر در عقد ذکر
نش��ود باطل شدن و نش��دن عقد به خاطر سکوت از آن در ضمن عقد
محل تردد اس��ت ،و اگر گفته شود که موجب بطالن نيست خوب است
البته عقد را باطل منىکند لکن در عني اين که ذکر نشده اهل کتاب ملزم
هس��تند به اينکه به احکام اسالم ملتزم باشند که اگر نباشند احتمال
آن هست که باعث نقض عهدشان بشود ،و اما شرط دوم از مقتضيات
امان همانطور که قبال نيز گفتيم ذکر نشدنش در منت عقد عقد جزيه را
باطل منىکند.
مساله  - 6هر چيزى که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج
از ذمه بطور مطلق اس��ت چه شرط شده باشد و چه نه و نيز مخالفت
با آن عقد ذمه را نقض مىکند ،چه اينکه آن ش��رط و آن مقتضى در
منت عقد ذمه آمده باش��د و چه نيامده ،اگر اهل ذمه اين عصر نسبت
بعم��ل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت کند از ذمه خارج گش��ته کافر
حربى مىشود ،و هر چيزى و مقتضائى که گفتيم امتناع و مخالفت با
آن بطور مطلق ناقض نيس��ت بلکه وقتى ناقض اس��ت که آن شرط در
منت عقد ذکر ش��ده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه اين اعصار نسبت
به آن ش��رط مشکل است باعث شود که وى از ذمه خارج گشته کافر
حربى شود ،و اگر فرقى بني شرائط و مقتضيات ذمه نگذارمي و بگوئيم
متامى آنها از ش��رائط ذمهاند چه در عقد ذکر بشوند و چه نشوند در
اين صورت يهود و نصارائ��ى که با يکى از آنها مخالفت کند از ذمه
خارج گشته کافر حربى مىشود.
مساله  - 7براى حاکم مسلمني سزاوار آن است که وقتى بني خود
واهل کت�اب عقد ذمه مىبندد متامى آنچه که مايه رفعت مس�لمني و
عزت آنان و خوارى اهل کتاب است و مسلمانان از آن قيد و شرط سود
مىبرند را در ضمن عقد شرط کند ،اگر شرطى باشد که باعث مىشود
اهل کتاب به اس�لام در آيند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط
را در ضمن عقد اشتراط کند که يکى از آنها اين است که محکومشان
کند به اين که از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مرکب شدن
و نامگذارى خود از مس��لمانان متمايز کنند (بطوری که هر ناشناسى
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فالن فرم لباس يا فالن فرم آرايش موى سر و صورت يا فالن سوارى
يا فالن نام و کينه را در کس��ى ببيند بفهمد که آن ش��خص يا يهودى
است يا نصرانى) که وجود امتياز در کتب مفصل بيان شده است.
مس��اله  - 8اگر قومى از اهل کتاب در سرزمني اسالم عهدنامه را
پاره کردند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زير پا گذاشتند که گفتيم
مخالفت با آنها عهد را نقض مىکند بر حاکم مس��لمني است که آنان
را به مامن خود برگرداند ،حال آيا اين اختيار را هم دارد که يا همه را
به قتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هرکس فديه بگيرد؟
علىالظاهر چنني اختيارى دارد اما مس��اله بدون اش��کال هم نيست،
و در صورتی که آنان را به مامن خودش��ان برگردانيد آيا الزم اس��ت
اموالى که از آنان در امان مسلمني است بهمان مامن برده حتويلشان
دهد يا نه؟ و آيا بعد از زير پا نهادن عهدنامه حرمتى براى اموالشان
باقى منىماند؟ اشبه اين است که اموالشان در امان است.
مس��اله  - 9بعد از آنکه عهدنامه بدس��ت اهل ذمه نقض شد و يا
ذمى يا برده مس��لمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر
مسلمان شود آيا از بردگى بيرون مىآيد و اگر فداء داده فدايش را پس
مىگيرد يا نه؟ جواب اين اس��ت که اسالم او آثار نقض عهدنامه را از
بني منىبرد و در نتيجه اگر برده ش��د ،همچنان برده باقى است و اگر
فداء داد از کيسهاش رفته است ،و اما اگر قبل از برده شدن يا خود را
خريدن يا کش��ته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها که
گفتيم و چه غيرآنها از بني مىرود ،مگر ديونى که داشته و قصاصى
که بخاطر جنايتى که مرتکب ش��ده برگردن داشته است که مسلمان
ش��دنش اين حقوق را از ب�ين منىبرد ،و اگر اموال��ى از مردم نزد او
باش��د مثال غصب کرده باشد از او مى گيرند ،و اما حدود الهى که در
حال ذمى بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شيخ طوسى
رحمهاهلل عليه در کتاب مبسوطش فرمودهاند :علماى ما روايت کردهاند
که اسالم ذمى حد را از او ساقط منىکند (مثال اگر زنا کرده بود بعد از
مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مىشود).
مساله  - 10سالم کردن ابتدائى به اهل ذمه کراهت دارد و بعضى
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فتوى بحرمت آن دادهاند و اين فتوا به احتياط نزديکتر اس��ت ،و اگر
ذمى ابتداء به س�لام کند سزاوار آن اس��ت که جوابش را کوتاهتر از
سالم او بدهند ،مثال اگر او گفته است سالم عليک مسلمان در پاسخش
اکتف��اء کند به گف�تن عليک و علىالظاهر متام آوردن جواب س�لام او
کراهت دارد ،و اگر در موردى مس��لمان مضطر باشد به اينکه به ذمى
سالم کند و يا جواب سالم او را کراهت دارد ،و اگر در موردى مسلمان
مضطر باش��د به اينکه به ذمى سالم کند و يا جواب سالمش را متام
بياورد بدون کراهت جایز است يعنى اضطرار کراهت را از بني مىبرد،
و اما به غيرذمى نزديکتر به احتياط آنس��ت که مس��لمان بر او سالم
نکند ،مگر در صورت اضطرار هر چند که وجه جواز با کراهت وجيهتر
است و سزاوار آن است که در برخورد با آنها بگويد ،السالم على من
اتبع الهدى (يعنى سالم بر پيروان هدايت) و مستحب است مسلمانان
اهل ذمه را مجبور کنند بر اين که آمد و رفت خود را تنگترين کوچهها
قرار دهند.
گفتار در احکام ساختمانها
مس�اله  - 1براى اهل کتاب و کس�انیکه در حکم اهل کتابند جایز
نيس�ت در شهرها و قراء و قصبات مس�لمني معبد بسازند ،يهوديان
بيعه و مسيحيان کليسا و صومعه و بتپرستان بتکده و آتشپرستان
آتش�کده و صاحبان مذهب ديگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند ،و
اگر کردند بر والى مسلمني واجب است آنها را خراب کند.
مس��اله  - 2در آنچه گفته ش��د يعنى جایز نبودن احداث معبد و
وجوب خراب کردن آن در صورتى که ساختند فرقى نيست بني شهرها،
خواه شهرى باشد که مسلمني از اول آن را بنا کرده باشند مانند کوفه
و بصره و بغداد و تهران و بس��يارى از ش��هرهاى ايران که بدس��ت
مسلمانان بنا شده است و يا شهرى باشد که بوسيله سپاه اسالم فتح
ش��ده باشد مانند بسيارى از شهرهاى قدميى ايران و ترکيه و عراق و
کش��ورهاى ديگر ،و نيز بني اين ش��هرهاى فتح شده فرقى نيست بني
اينکه با جنگ کردن سپاه اسالم فتح شده باشد و يا بطريق صلح البته
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صلحى که در آن شرط شده باشد که اراضى ملک مسلمانان باشد ،که
در همه اينها واجب است خراب کردن و از بني بردن بناهائی که اهل
کتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساختهاند ،و همان طور که احداث
آن حرام اس��ت خراب نکردن و ابقاء آن چه که آن��ان احداث کردهاند
نيز حرام اس��ت ،و بر واليان مسلمني هر چند که سالطني جور باشند
واجب اس��ت اهل کتاب را از احداث بناهاى کذائى منع کنند و اگر بنا
کردهاند از بني ببرند ،مخصوصًا معابدى که همه مىبينند چه مفاسد
بزرگ سياس��ى و دينى و چ��ه خطر عظيمى از داخ��ل آنها به درون
جامعههاى اس�لامى راه مىيابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى
فساد مىکشانند.
مس��اله  - 3اگر سرزمينى از کفار در جنگ با سپاه اسالم با صلح
فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود که آن سرزمني ملک يک نفر از
اهل ذمه باش��د و مسئله احداث نکردن کليسا يا معبد ديگر در آن قيد
نکرده باشند مردم آن سرزمني مىتوانند براى خود معبد بسازند و يا
اگر معبد قدميىشان خراب شد تعميرش کنند ،و همچنني معابدى که
قبل از فتح داشتهاند و سپاه اسالم آن را منهدم نکرده جایز است آن را
به حال خود بگذارند البته با اشکال و تاملى که در اين مساله هست.
مساله  - 4هر بنائى که اهل ذمه بخواهند درست کنند نبايد بلندتر
از بناهاى اطراف که ملک مس��لمني اس��ت بوده باشد ،حال آيا جایز
اس��ت هم سطح خانههاى مسلمني بسازند يا حتمًا بايد کوتاه باشد؟
قابل بحث و تامل است هر چند که جوازش بعيد نيست ،و اگر اهل ذمه
بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اين که به همان حال مباند به
او دستور منىدهند که بلندى زيادى را خراب کند ،و اگر همني عمارت
خراب ش��ود چه از ريشه و چه آن مقدار که بلندتر است ديگر اهل ذمه
منىتواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر
مسلمانى پيدا کند بلکه نزديکتر به احتياط آن است که بايد اکتفا کند
به بناى کوتاهتر هر چند که جواز همسطح ساختنش بعيد نيست.
مساله  - 5اگر بناى بلندى که ذمى از مسلمان خريدارى منوده ترک
بردارد و يا مايل و کج شود جایز است تعمير و اصالحش کند.
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مس��اله  - 6اگر بعد از آن که ذمى ساختمانش را ساخته در کنار
آن مسلمانى س��اختمانى کوتاهتر از آن بسازد و در نتيجه ساختمان
ذمى بلندتر از س��اختمان مسلمان باشد او را محکوم منىکنند بر اين
که خانهاش را خراب منوده برابر و همس��طح خانه مس��لمان کند ،و
همچنني است اگر مسلمان خانهاى کوتاهتر از خانه ذمى از ذمى ديگر
خريده باشد.
مس��اله  - 7در زمينى سراشيب اگر مس��لمان خانهاى در قسمت
پائني زمني بنا کند آيا جایز اس��ت براى ذمى در باالى زمني خانهاى
به ارتفاع خانه مسلمني يا کوتاهتر بنا کند يا بخاطر بلندى زمني جایز
نيست؟ دو وجه است و بعيد نيست که بگوییم جایز نيست (چون بهر
حال خانه ذمى بلندتر و منايانتر از خانه مس��لمان مىش��ود) ،و اگر
عکس اين ش��د يعنى مسلمان در قسمت بلندى زمني خانهاى متعارف
ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائني زمني خانهاى با دو برابر
ارتفاع خانه مس��لمني بنا کند و در نتيجه هر دو خانه همسطح باشند
لکن از مس��لمان يک طبقه و از ذمى دو يا سه طبقه باشد باز دو وجه
است و بعيد نيست بگوئيم جایز است.
مساله  - 8علىالظاهر عدم جواز بلند کردن ذمى خانه خود را از خانه
مس��لمان يکى از احکام اسالم است نه از حقوق مسلمانان ،بنابراين
رضايت مس��لمان در اين حکم هيچ دخالتى ندارد ،پس اگر مسلمانان
اطراف ذمى هم رضايت دهند که او خانهاش را بلند بسازد جایز نيست
چنني کند ،همچنانکه اين حکم را از احکام عقد ذمه نيس��ت تا اگر در
ضمن عقد شرط شده جایز بشود و اگر شرط نشده جایز نباشد بلکه
از احکام مسلمان و ذمى است.
مس��اله  - 9داخل ش�دن کفار در مس�جداحلرام بدون اشکال جایز
نيس�ت چه اين که کافر ذمى باش�ند و يا غير ذمى ،و همچنني اس��ت
ساير مساجد ،البته در صورتیکه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت
باشد جایز نيست بلکه اگر نگوئيم اقوى حداقل بنابر احتياط بايد گفت
مطلقًا جایز نيست چه هتک شمرده بشود و چه نشود ،و هيچ مسلمانى
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منىتواند بکافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم که
مسلمانان اذنش بدهند باز هم جایز نيست.
مساله  - 10ايستادن و توقف و عبور از يک درب مسجد بطرف درب
ديگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام يا چيز ديگر براى
کافر جایز نيست ،و آيا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (که مسافتى
است در چهار طرف شهر مکه) براى توقف يا عبور يا خريد جنس جایز
اس��ت يا نه؟ بعضى گفتهاند جایز نيست و استدالل کردهاند که مراد
از کلمه «مس��جداحلرام» در آيه شريفه همني حرم است و در اين باب
روايتى هم هست و احتياط نيز همني را اقتضاء مىکند ،بعضى ديگر از
فقهاء حرم ائمه معصومني عليه السالم و صحن شريف آنها را ملحق
به مس��جد کردهاند البته در صورتی که دخ��ول آنان هتک حرمت اين
اعتاب مقدسه باشد نظر ما نيز همني است ،لکن نزديکتر به احتياط آن
است که بطور کلى داخل نشوند ،چه هتک باشد و چه نباشد.
مس��اله  - 11بنابر قول مش��هور براى کفار جایز نيست سرزمني
حجاز را وطن خود قرار دهند و ش��يخ الطائفه رضواناهلل تعالى عليه
ادعاى اجماع بر آن را کرد و روايتى هم از ش��يعه و س��نى بر طبق آن
وارد ش��ده است و عمل کردن به اين حکم اشکالى ندارد ،و اما اينکه
حجاز کجاست ،حجاز همني سرزمينى است که فعال به اين نام ناميده
مىش��ود و اختصاص به مکه و مدينه ندارد ،و اقوى آنست که عبور
کفار از اين سرزمني و خريدن جنس از آجنا جایز است .
چند فرع ملحق به اين بحث
فرع اول  -اگر کافر ذمى به دينى درآيد که اس�لام اهل آن دين را
بر آن دين باقى منىگذارد مانند کيش بتپرس��تى که اسالم آن ذمى را
نيز بر آن کيش باقى نگذاش��ته و آن کيش را از وى منىپذيرد (يعنى با
داشنت چنني مس��لکى او را در ذمه خود قرار منىدهد) پس اگر فردى
مس��يحى بتپرست شود يا فردى يهودى بهائى شود اسالم بجز يکى
از دو چيز را از او منىپذيرد يا کش��ته شدن و يا مسلمان شدن ،حال
اگر بدين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مىشود؟ و آيا اسالم او را
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بر همان يهودىگرى و يا مس��يحىگريش باقى مىگذارد يا نه؟ محل
اش��کال اس��ت هر چند که قبولش بعيد نيست ،و اگر کافر ذمى از دين
خود بيرون رود و به دين ديگرى بگرود که اسالم متعرض اهل آن دين
منىش��ود مثلًا فردى يهودى نصرانى شود و يا نصرانى يهودى شود
آيا اس�لام از او مىپذيرد و او را بر آن دين باقى مىگذارد يا نه؟ بعيد
نيست که از او بپذيرد و بر آن دين باقىاش بگذارد ولى بعضى از فقها
فرمودند از او پذيرفته منىشود ،مگر اسالم يا کشته شدن.
فرع دوم  -اهل ذمه اگر عملى را مرتکب ش��وند که از نظر اس�لام
حرام و در شرع آنان حالل است حاکم مسلمني متعرضشان منىشود
مگ��ر وقتى که در ارتکاب آن تظاهر کنند ،که در اين صورت همان حد
و تعزيرى بر آنان جارى مىش��ود که اگر مسلمانى مرتکب آن مىشد
بر او جارى مىگشت ،و اگر عملى را مرتکب شوند که نه در شرع آنان
حالل است و نه در شريعت اسالم عقوبت اسالمى آن عملى را مبرتکب
مىدهن��د در اين ج��ا بعضى از فقها فرمودهاند حاک��م اين کار را هم
مىتواند بکند که او را به اهل کيش خود حتويل دهد تا آنها حد را بر او
جارى سازند البته حدى که در شرع خود آنان براى آن عمل معني شده
است ،و لکن احتياط در اين است که والى مسلمني حد شرعى اسالم را
بر او جارى کند و در اين قسم فرقى بني متظاهر و غير آن نيست.
فرع س��وم  -اگر يکى از اهل ذمه وصيت کند که از مال او کليسایى و
يا بيعهاى يا آتشکدهاى بنا کنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى
باط��ل خود را اجن��ام دهند ،و عمل به اين وصي��ت منوط و محتاج به
اجازه ما مسلمني باشد (مثال به ما رجوع کردند) جایز نيست ما آن را
تنفيذ کنيم( ،و بايد عملًا از آن جلوگيرى کنيم) ،و همچنني اگر وصيت
کند که مث�لا فالن مبلغ از اموالم را صرف نوش�تن تورات و اجنيل و
ساير کتب ضاله و حتريف شده و چاپ و نشر آن کنند ،و يا چيزى را
وق��ف کند تا از منافع آن کارى از کارهاى نامبرده را اجنام دهند براى
ما جایز نيست آن وصيت و اين وقف را تنفيذ کنيم ،اما اگر به ما رجوع
نکردند و ما دخالتى در کار اهل کتاب نداش��ته باشيم اگر بناى مورد
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وصيت از آنهائى بود که احداثش يا تعميرش جایز نيست واجب است
از آن کار منع کنيم ،و اما اگر بنا از آن قبيل نباشد ما حق ندارمي مگر
آنکه بخواهند با علمى که شروع کردهاند( ،مثال معبدى که مىخواهند
بس��ازند) مذهب باطل خود را در بني مس��لمانان تبليغ منوده جوانان
مس��لمان را گمراه سازند که در اين صورت واجب است به هر وسيله
مناسبى که شده از پيشرفت کار آنان جلوگيرى کنيم.
فرع چهارم  -کفار خواه ذمى باشند و خواه غير ذمى (مانند بهائىها)
حق ندارند در کش��ورهاى اسالمى مذاهب فاسد خود را تبليغ منوده و
کتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى
مذاه��ب باطل خود دعوت منايند ،و اگر چنني کنند بر والى مس��لمني
واجب اس��ت آنان را تعزير کند و بر اولياء کش��ورهاى اسالمى واجب
است آنان را بهر وس��يله مناسب از اين کار منع کنند و بر مسلمانان
نيز واجب اس��ت از خواندن کتابهاى آنان و شرکت در مجالسشان
احتراز جسته فرزندان خود را نيز از آن منع کنند ،و اگر از کتب آنان و
ورق پارههاى ضاله آنان چيزى بدستشان افتاد آن را از بني ببرند که
کتب آنها چيزى جز حتريفات پرداخته شده بدست دين فروشان نيست
و هيچ احترامى ندارد ،خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و کيد
و مکر آنان نگه بدارد و کلمه اسالم را بلند آوازه سازد.
کتاب ارث
مقدمه دوم در موانع ارث
موانع ارث بس��يار است که يکدس��ته از آن موانع چيزيست که از
اصل ارث بردن مانع مىش��ود و منىگذارد وارث ارث خود را ببرد که
آن را «حجت احلرمان» مانع محروم کننده گويند ،دسته دوم چيزيست
که باعث مىش��ود ارث وارث کمتر ش��ود که آن را «حجب النقصان»
مانع کم کننده گويند ،اما دسته اول از موانع ارث چند چيز است.
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مانع اول ارث کفر است بهر قسمى که باشد
در اقسام کفر فرقى نيست بني اينکه اصلى باشد (مثل اينکه پدرى
يهودى مسلمان شود و مبيرد که فرزند يهودى او از او ارث منىبرد) و
يا ارتدادى (مثل اين که مسلمانزادهاى به يکى از اقسام کفر مرتد شود
که او از پدر مس��لمانش ارث منىبرد) ،بنابراين از ورثه چنني مردهاى
تنها مس��لمانان ارث مىبرند هر چند که در مرتبه دوم يا سوم باشند
و ورثه کافرش ارث منىبرند هر چند از مرتبه اول باشند ،و اگر وارث
مس��لمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نه سببى
ارث او به امام عليهالسالم مىرسد نه بفرزند کافرش.
مس��اله  - 1اگ�ر کافر مبيرد چه اصل�ى و چه مرت�د و مرتد هم چه
فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و کافر داشته باشد ارث
او تنها به وارث مسلمانش مىرسد .همچنان که بيان شد ،و اگر هيچ
وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او کافر باشند همه آنها طبق
قواعد و دس��تورات ارث مىبرند مگر آن که کافرى که مرده است قبلًا
مسلمان بوده و مرتد شد و به کفر قبلى خود برگشته و يا مسلمانزاده
بود و کافر شد که در اينصورت ميراث او ملک امام عليه السالم است
نه ورثه کافر او.
مساله  - 2اگر ميت مسلمان و يا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و
به غير از شوهر و امام عليهالسالم وارثى ديگر نداشته باشد ارث او به
شوهرش مىرسد نه به امام عليهالسالم ،و اگر وارثش منحصر باشد
به زنش و امام عليهالسالم در اين صورت يک چهارم اموالش به زن او
و بقيه به امام عليهالسالم مىرسد.
مس��اله  - 3اگر کس��ى مبيرد چه مس��لمان و چه کافر و ورثه او
بعضى کافر باش��ند و بعضى مس��لمان البته منظور از ورثه مسلمان
غير از امام عليهالس�لام اس��ت آن گاه يکى از آنها که کافر است بعد
از مرگ مورث مس��لمان ش��ود اگر چنان چه وارث مسلمانش يک نفر
باشد همه ارث به او مىرسد و آن که بعد از مرگ مورث مسلمان شده
اس�لامش سودى در ارث بردن برايش ندارد ،بله اگر آن يک نفر وارث
مسلمان زوجه مورث باشد اس�لام وارث تازه مسلمان براى او سود
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دارد بشرطى که اسالم آوردنش قبل از تقسيم اموال ميت باشد ،و اما
اگر ارث بني زوجه ميت و امام عليهالس�لام و يا نائب او تقسيم شده
باشد و آنگاه آن وارث کافر مسلمان شده باشد چيزى به او منىرسد،
و اگر وارث مسلمان آن ميت متعدد باشند اگر اسالم تازه مسلمان بعد
از تقسيم ارث باشد سودى از ارث برايش ندارد و اما اگر قبل از تقسيم
باشد شريک ساير ورثه مسلمان خواهد شد بشرطى که در رتبه آنان
باشد ،و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او کسى باشد که حاجب
و مانع ارث بقيه است مثال آن تازه مسلمان پسر ميت باشد و بقيه ورثه
مسلمان خواهران و برادران ميت باشند.
مساله  - 4اگر وارث کافر وقتى مسلمان شود که قسمتى از اموال
ميت تقسيم شده و در قسمتى هنوز تقسيم نشده باشد احتياط آن است
که ورثه با او و او نيز با ورثه مصاحله کنند.
مس��اله  - 5اگر مسلمانى که داراى ورثه کافر است از دنيا برود و
در بني ورثهاش هيچ مسلمانى نباشد لکن بعد از مرگ او يکى از ورثه
مسلمان ش��ود همه ارث به او مىرسد و بقيه از آن محرومند حتى به
امام عليهالس�لام هم سهمى منىرس��د ،و همچنني است صورتی که
متوفى مرتد بوده و همه ورثهاش کافر باش��ند و بعد از مرگ او يکنفر
از آنها مسلمان شود.
مس��اله  - 6اگر کافرى اصلى مبيرد و ورثهاى بجاى گذارد که همه
کافر باشند و پس از مرگ او يکى از ورثه مسلمان شود ظاهر اين است
که اسالم او هيچ اثرى در ارث ندارد و حکم او همان حکم قبل از اسالم
اوست ،پس اگر طبقهاش مقدم بر ساير ورثه است همه ارث را مى برد
و اگر ديگرى مقدم و او موخر است همان ديگرى همه ارث را مىبرد و
اگر با سايرين در يک رتبه است شريک آنان خواهد بود ،البته در فرض
اخير اين احتمال هم هس��ت که اگر اسالم آوردنش بعد از تقسيم ارث
باشد شريک سايرين باشد و اگر قبل از تقسيم باشد همه ارث مختص
به او باش��د ،و در صورت دوم هم اين احتمال هس��ت که وقتى گفتيم
ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است که طبقه سابق اگر واحد
يا متعدد است ارث را قبل از اسالم فردى و در طبقه بعدى تقسيم کرده
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باش��د و اما اگر قبل از تقسيم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث
مختص به وى خواهد شد.
مساله  - 7مراد از مسلمان و کافر چه در وارث و چه در مورث ،چه
در حاجب و چه در محجوب اعم از اس�لام و کفر ،حقيقى و استقاللى
است يعنى هم آن را شامل است و هم اسالم و کفر حکمى و تبعى را ،در
نتيجه اگر طفلى يکى از پدر يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان
باشد آن طفل مسلمان حکمى و تبعى است (يعنى حکم مسلمان را دارد
با اين که خودش نه اسالم را مىفهمد و نه کفر را) و در نتيجه محکوم
به احکام اس�لام اس��ت و اگر آن پدر مسلمان يا مادر مسلمان بعدها
مرتد ش��ود ارتدادش بطفل سرايت منىکند (چون در حال انعقاد نطفه
طفل مس��لمان بوده است) ،بله در عکس مس��ئله سرايت هست يعنى
اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر کافر بودند و قبل از رس��يدن
طفل بحد بلوغ مس��لمان شدند آن طفل نيز به سرايت مسلمان شمرده
مىشود ،پس هر طفلى که در حال انعقاد نطفهاش پدر و مادرش هر دو
کافر اصلى و يا مرتد باشند و يا يکى از پدر و مادر او مسلمان شود و
يا خود او بعد از بلوغش اظهار اس�لام کند ،پس بر اساس اگر کافرى
مبيرد و اوالدى کافر و نيز برادرزادهها و يا خواهرزادههايى مس��لمان
داش��ته باش��د ارث وى به برادرزادهها و خواهرزادهها مىرسد نه به
اوالد خود او ،و اگر کافرى مبيرد و پس��رى کافر و پسر زادهاى داشته
باش��د که پدرش (که خود فرزند همني کافر مورد بحث است) مسلمان
بوده ارث او به اين نوه مىرسد نه به پسرش (که عموى آن طفل است)،
و اگر مسلمانى از دنيا برود و يک طفل بر جاى گذاشته باشد که بعد از
مرگ پدر او نيز مبيرد و در طبقههاى بعدى هيچ وارث مسلمانى نداشته
باش��د ارث او به امام عليهالس�لام مىرس��د همچنان که در هر ميت
مسلمان بىوارث چنني است ،و اگر طفلى که پدر و مادرش کافر اصلى
بوده و مرده اند از دنيا برود و همه ورثه او کافر باشند آن کفار ارث وى
را کما فرض اهلل مىبرند و ارث او به امام عليهالسالم منىرسد ،و اما
اگر پدر و مادر او مرتد بوده باش��ند آيا اين طفل حکم کفر ارتدادى را
دارد تا وارثش امام عليهالسالم باشد يا حکم کافر اصلى را تا ارثش را
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ورثه کافرش ببرند؟ دو وجه است که وجه دوم خالى از قوت نيست ،و
جريان حکم تبعيت که قبال گذشت در جده محل تامل است ،و همچنني
در جد با وجود پدر کافر هر چند که جريانش در جد بطور مطلق خالى
از وجه نيست.
مس��اله  - 8مس��لمانان از يکديگر ارث مىبرند هر چند که از نظر
مذهب و اصول عقايد با مورث و يا ورثه در بني خود اختالف داش��ته
باش��ند در نتيجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مىبرد و ورثه مبطل
از م��ورث محق ارث مىبرد همچنان که مبطل از مبطل مس��لمني ارث
مىبرد ،بله غالتى که محکوم به کفر هستند و نيز خوارج و ناصبىها
و هر کسى که يکى از ضروريات دين را منکر باشد با داشنت توجه و
التفات به اين که آن حکم ضرورى دين است و با ملتزم شدن به لوازم
ان��کار کافرند و در نتيجه مس��لمانان از آنه��ا ارث برند ولى آنها از
مسلمني ارث منىبرند.
مساله  - 9کفار هم در بني خود از يکديگر ارث مىبرند هر چند که
از نظر مذهب با هم اختالف داشته باشند ،بنابراين وارث نصرانى از
مورث يهودى و يهودى از نصرانى ارث مىبرد بلکه کافر حربى هم از
کافر ذمى و ذمى از حربى ارث مىبرد ،چيزى که هست در همه موارد
وقتى کافر از کافر ارث مىبرد که يک نفر وارث مسلمان در ميان نباشد
که بيانش گذشت.
مس��اله  - 10مرتد عبارتست از کسی که مسلمان بوده و سپس از
اسالم خارج گش��ته و کفر را اختيار کرده باشد ،مرتد دو قسم است:
فطرى و ملى ،مرتد فطرى آن کس��ى است که پدر و يا مادرش در حال
انعقاد نطفه او مس��لمان بوده و خودش نيز بعد از رس��يدن بحد بلوغ
اظهار اسالم کرده و سپس از اسالم خارج شده باشد ،مرتد ملى کسى
را گويند که پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او کافر بودهاند و خود
او نيز بعد از رسيدن بحد بلوغ اظهار کفر کرد که در نتيجه کافر اصلى
ش��ده آنگاه مسلمان شد و سپس بکفر برگشته است مثل کسى که در
اصل نصرانى بود بعد مس��لمان شد و س��پس به نصرانيت برگشته
باش��د ،مرتد فطرى اگر مرد باش��د زنش از او جدا و نامحرم گش��ته
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عقد ازدواجش��ان خودبخود و بدون طالق فسخ مىشود و آن زن بايد
چهارم��اه و ده روز عده وفات بگيرد و بعد از آن اگر خواس��ت ازدواج
کند ،حکم ديگر فطرى اين اس��ت که اموالش از ملکش خارج مىشود
آن چه از اموال که در حني ارتداد داش��ته بعد از پرداخنت ديونش بني
ورثهاش تقسيم مىشود همچنان که اگر مسلمان بود و از دنيا مىرفت
تقسيم مىش��د ،و نبايد ورثه او منتظر مردن او باشند بلکه مال براى
خودش��ان اس��ت و بفرضى هم که توبه کند توبه او اموال را به ملک
او بر منىگرداند و همس��ر نامحرم ش��دهاش را محرم او منىکند ،بله
توبه او قبول مىش��ود ظاهرًا و باطن��ًا مثال اگر توبه کند بدنش پاک و
عباداتش صحيح مىشود و اگر بعد از توبه مالى جديد بدست آورد چه
با اسباب اختيارى مانند جتارت و حيازت و چه با سببى قهرى و نظير
ارث مالک آن مىشود و نيز براى او جایز مىشود که با زنى مسلمان
ازدواج کند بلکه حتى مى  تواند زن قبلى خود را با عقدى جديد به نکاح
خ��ود در آورد ،اينها در صورتى بود که مرتد مرد باش��د اما اگر زن
باش��د اموالش بر ملکش باقى مىماند و ج��ز بعد از مرگش بني ورثه
تقسيم منىش��ود ،و اگر مدخول بها نباشد فورًا و بدون گرفنت عده از
شوهرش جدا مىشود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتی که قبل از
متام شدن عده يعنى سه ماه و ده روز توبه کند زوجتش باقى مىماند
و گرنه کشف مىش��ود که از حني ارتداد عقد زناشوئيش بهم خورده
بود ،و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثهاش منتقل
منىگردد مگر بعد از مردن ،و اگر مرتد ملى مرد باش��د بعد از مرگش
نکاح با زن مس��لمانش خودبخود فس��خ مىشود ،و همچنني اگر زن
مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها نباشد مبجرد ارتداد و بدون
عده از شوهرش جدا مىگردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نکاح
به گذش�تن عده توقف دارد ،پس اگر قبل از متام شدن عده مرد مرتد
توبه کند يا زن مرتده توبه کند نکاحشان بحال اول بر مىگردد و گرنه
کشف مىشود که از حني ارتداد بهم خورده بود ،البته در اينجا اقسام
ديگرى از ارتداد هس��ت که در حلوق هر يک از آنها به مرتد فطرى يا
ملى اختالف است و موکول به محل خودش مىشود.
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ديات
کتاب ديات
گفتار در مقادير ديات
مس��اله  - 1در قتل عمدى [فرد مس�لمان] که پرداخ�ت ديه متعني
باش�د يا طرفني به پرداخت آن مصاحله کرده باش��ند چه ش��رعًا هم
متعني شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخير بني آن و بني قصاص
باش��د عبارت است از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس
گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار
طال و يا ده هزار درهم نقره.
مساله  - 26آن ش��ش صنف که براى ديه قتل ذکر کردمي ديه قتل
مرد مسلمان آزاد است ،اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف
نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و
اگر گاو اس��ت صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله
اس��ت صد حله و اگر دينار اس��ت پانصد دينار و اگر درهم است پنج
هزار درهم خواهد بود.
مساله  - 27اين در ديه قتل است که گفتيم ديه زن نصف ديه مرد
است ،و اما در جنايات کمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانی که
ديه به يک س��وم ديه مرد نرسيده با هم برابرند همني که به ثلث خون
به رس��يد ديه زن نصف ديه مرد مىشود ،بنابراين اگر کسى جنايتى
عضوى بر زنى وارد آورد که ديه آن کمتر از س��ى و سه شتر يا کمتر
از يک س��وم اصناف ديگر باشد ديهاش با ديه مرد برابر است ،و اگر
زن بخواه��د جانى را قصاص کند چيزى به او ب��ه عنوان رد بدهکار
منىشود ،ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد که ديه آن بيش از اين مقدار
باشد نصف ديه همان عضو مرد را مىبرد ،در نتيجه اگر زن بخواهد
از م��رد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مىدهد،
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(مثال اگر کسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع کند ديه
آن دو فرقى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود
و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى س��ى و سه شتر به آن حساب
بپ��ردازد ،و اما اگر همه نرمه گ��وش زنى را قطع کند نصف ديه نرمه
گوش مرد را مىبرد چون ديه نرمه گوش ثلث است ،و اگر زن بخواهد
همه نرمه گوش جانى مرد را قطع کند بايد نصف سى و سه شتر را به
آن مرد رد کند) و اگر بر عکس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد
بخواهد قصاص کند چيزى به او بعنوان رد بدهکار منىشود ،و خنثاى
مشکل ملحق به زن نيست و حکم او را ندارد.
مس��اله  - 28صاحبان همه مذاهب اسالمى چه مذهب حق و چه
باطل خون بهایش��ان برابر اس��ت مگر آن فرقهاى که ش��ارع اسالم
آن را محک��وم به کفر کردهاند ،مانند ناصبىها (کس��انی که با امام
اميراملومنني عليهالسالم دش��منند و دشمنى با آن جناب را جزء دين
خود مىدانند) و غالىها (کس��انی که بر خالف دس��ته قبلى براى آن
جناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين
حد نرسد محکوم به کفر نيستند ،و يکى ديگر خوارج.
مس��اله  - 29خونبه��ا ولد زنا در صورتی که بع��د از بلوغ اظهار
اسالم کند همان خونبهاى س��اير مسلمني است ،بلکه اگر بحد بلوغ
هم نرسيده باشد ولکن داراى متيز شده باشد با ساير مسلمانان فرق
ندارد ،و اما قبل از رسيدنش به حد متيز اگر کشته شود آيا خونبهايش
خونبهاى ساير مسلمانان هست يا نه؟ محل ترديد است.
مساله  - 30ديه کافر ذمى (يعنى اهل کتابى که در سرزمني اسالم
زندگى مىکند به شرايط حکومت عمل مىمنايد) اگر آزاد و مرد باشد
چ�ه يه�ود و چه نصرانى و چه مجوس هش�تصد درهم اس�ت ،و اگر
آزاد و زن باش�د نصف آن يعنى چهارصد درهم اس�ت ،بلکه ظاهر اين
اس��ت که ديه اعضاء اين مرد و زن و ديه جراحتهایش��ان نس��بت
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به خونبهایش��ان همان نس��بتى را دارد که ديه اعضاء و جراحات
يک مس��لمان با خونبهايش دارد ،همچنانکه علىالظاهر ديه اعضاء
زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مس��لمان مادامى که به ثلث خون
بهایشان نرسيده يکسان است همني که به ثلث برسد ديه زن نصف
ديه مرد مىش��ود ،بلکه بعيد نيس��ت در هر موردى که مسلمانان در
جنايتى که مرتکب شوند محکوم به تغليظ و سختگيرى مىشوند آنان
نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.
مساله  - 31کفارى که در ذمه مسلمني نيستند خونشان و اعضاء
و جراحاتشان خونبها و ديه ندارد ،چه اين که با مسلمني معاهدهاى
داش�ته باش�ند يا نه ،و چه اين که دعوت از اسالم به آنان ابالغ شده
باش��د يا نه ،بلکه ظاهر اين اس��ت که اهل ذمه هم اگر از ذمه اس�لام
خارج ش��ود و يا از دين خودش به س��وى دين ديگرى که آن نيز دين
ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه؟ محل اشکال است ،هر چند که
بعيد نيست داشته باشد.
چهارم از لواحق :در کفاره قتل است
مساله  - 1اگر کسى مومنى را عمدًا و بنا حق بقتل برساند (غير از
خونبها و يا قصاص) کفاره هم بعهدهاش مىآيد ،و کفاره چنني قتلى
سه چيز است که هر سه را بايد اجنام دهد:
 -1اين که بردهاى را آزاد کند.
 - 2اين که دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
 - 3اينکه شصت مسکني را طعام دهد و اين را کفاره جمع گويند.
مس��اله  - 4در وجوب کفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بني
اين که مقتول مرد باشد يا زن ،کودک باشد يا مجنون ،البته کودک و
مجنونی که محکوم به اس�لامند ،بلکه حتى بخاطر قتل جنني اگر روح
در او دميده شده باشد ،کفاره واجب است.
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مساله  - 5در کشنت کافر کفاره واجب منىشود ،چه کافر حربى و
چه ذمى و چه معاهد ،چه قتل عمدى و چه غير آن .
قصاص
کتاب قصاص
گفتار در شرائط معتبره در قصاص
و آن چند شرط است:
شرط اول  ،اينکه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى
باش��ند يا هر دو آزاد و يا هر دو برده باش��ند ،پس وقتى قاتل آزاد در
قصاص به قتل مىرس��د که مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن،
منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باش��د و ورث��ه زن بخواهند قاتل را
قصاص کنن��د بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنني وقتى زن
آزادى که مرتکب قتل ش��د کش��ته مىشود که مقتولش يا مرد و يا زن
لکن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص
 بگيرن��د ديگر منىتوانند از ولى آن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت
خونبهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگيرند.
مساله  - 1اگر ولى دم زنی که بدست مردى کشته شد و مىخواهد
قاتل را قصاص کند حاضر نش��ود تفاوت خونبها را بپردازد و يا اگر
حاضر اس��ت پول ندارد و فقير اس��ت و خود قاتل ه��م زير بار دادن
خونبه��ا نرود و يا او هم فقير اس��ت و منىتوان��د خونبهاى زنى را
که کش��ته بپردازد قصاص تاخير مىافتد تا زمانی که متمکن شده و
حاضر به پرداخت گردند.
مس��اله  - 2در جنايتهاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى
زن قصاص گرفته مىش��ود و ديه هر دو برابر است تا زمانی که ديه
جراحت زن به يک سوم ديه قتل يک انسان آزاد نرسد همني که رسيد
دي��ه او بر مىگردد به نصف ديه عض��و مرد و اگر زن بخواهد از مرد
قصاص کند بايد تفاوت را بپردازد.
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ش��رط دوم ،اين که جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند
يا هر دو کافر و يا هر دو مس��لمان باش��ند و اما اگر جانى مسلمان و
مجنى عليه غير مس��لمان باشد قصاص منىشود ،پس اگر مسلمانى
يک غيرمس�لمان را بکشد قصاص منىشود مگر آنکه «به کشنت کفار
عادت کرده باشد».
مس��اله  - 1در بني اصناف کفار فرقى نيس��ت در اينکه کافر ذمى
باشد يا کافر حربى و يا کافری که از حاکم مسلمني (يا از يک مسلمان
عادى) امان گرفته و يا غير اينها ،و اگر مسلمانى کافرى را که خونش
محترم باشد مانند کافر ذمى و کافر همپيمان بکشد هم تعزير مىشود
بخاطر جنايتش و هم خونبهاى را از او مىگيرند و به ذمى مىدهند.
مس��اله  - 2اگر مس��لمانى به کش�تن اهل ذمه عادت کرده باشد
قصاص گرفنت از او جایز است چيزی که هست تفاوت خونبها از ذمى
گرفته مىشود ،بعضى خواس��تند بگويند اين کشنت مسلمان بخاطر
کفار قصاص نيس��ت بلکه حد الهى اس��ت ،لکن اين شخص ضعيفى
است.
مس��اله  - 3ذمى به خاطر کش�تن مرد يا زنى ذمى کشته مىشود
لک��ن اگر مقت��ول زن و قاتل مرد باش��د قبل از قص��اص بايد تفاوت
خونبها را به او بدهند ،و همچنني ذميه بخاطر کشنت مرد يا زنى ذمى
کشته مىشود لکن تفاوت خونبها را از او منىگيرند همانطور که در
مسلمانان چنني است ،يعنى اگر زنى مردى را کشت در قصاص تنها
او را مىکش��ند و تفاوت خونبهاى مرد با زن را از او منىگيرند ،حال
چه اينکه قاتل و مقتول هر دو پيرو يک دين باشند يا مثال يکى يهودى
و ديگرى مس��يحى باشد پس يهودى بخاطر مسيحى کشته مىشود و
بالعکس و نيز مجوسى بخاطر آن دو کشته مىشود و بالعکس.
مس��اله  - 4اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه
اموالش را به اولياء مقتول منتقل مىشود ،و نيز فرقى بني عني و دين،
منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى کافر
باشد يا بيشتر و يا کمتر و يا اين که برابر با خود خونبهاى او باشد
يا بيشتر از آن.
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مس��اله  - 5اينکه گفتيم اولياء مقت��ول مىتوانند قاتل را برده خود
کنند تنها ش��امل خود قاتل اس��ت نه فرزندان او ،پ��س فرزندان قاتل
آزادند و بخاطر قتل پدرش��ان برده اولياء مقتول منىشوند و اگر قاتل
ذمى قبل از برده ش��دنش مسلمان شود اولياء مقتول ديگر مختار بني
قصاص و برده گرفنت او نيستند بلکه تنها مىتوانند او را قصاص کنند
و به قتل برسانند.
مساله  - 6اگر کافرى کافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان
ش�ود ديگ�ر ورثه مقتول منىتوانن�د او را بقتل برس�انند (چون آنها
کافرند و او مس�لمان) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول ديه دارد
ديه او را بپردازد (اما اگر مانند کافر حربى که خونش هدر است باشد
ديه هم ندارد).
چند فرع از لواحق اين باب
فرع اول  -اگر مس��لمانى عمدًا دس��ت کافرى ذم��ى را قطع کند
و آن کاف��ر مس��لمان ش��ود و س��پس زخم دس��تش س��رايت منوده
او را بکش��د با اين حال منىتواند مس��لمان را بقصاص بکش��د و نه
دس��ت او را قطع کند بلکه مس��لمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد (نه
ديه قطع دس��ت را) و همچنني اگر کودکى دس��ت بالغ��ى را قطع کند
و جنايت او س��رايت من��وده او را از پا درآورد ن��ه قصاص در عضو
دارد و ن��ه قصاص در نفس بلک��ه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.
فرع دوم  -اگر مس��لمان دس��ت کافر حربى يا دس��ت مرتدى را قطع
کند و او پس از قطع دس��تش مس��لمان ش��ود جانى بناب��ر اقوى نه
قصاص مىش��ود و نه ديه بدهکار است ،بعضى از فقهاء فرمودهاند
ب��ه اعتب��ار آخري��ن حالتش که اس�لام اس��ت جانى او باي��د ديه را
بپردازد لکن اقوى همان قول اول اس��ت ،اما اگر به طرف کافر حربى
ي��ا مرتد تي��رى رها کند و او در فاصله رها ش��دن تير و رس��يدن آن
به او مس��لمان ش��ود بعد تير بر بدن او اصاب��ت کند جانى قصاص
منىش��ود لکن بايد ديه را بپردازد ،و چه بس��ا احتمال دادهاند که ديه
هم واجب نباش��د زيرا مجنى عليه در حال تير اندازى جانى مسلمان
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نبوده اس��ت لکن اين احتمال ضعيف است ،و همچنني است حال اگر
بطرف ذمى تيرى رها کند و ذمى قبل از رس��يدن تير به او مس��لمان
ش��ود که در اينجا نيز جانى قصاص منىشود لکن بايد ديه بپردازد.
فرع س��وم  -اگر مرتدى کافر ذمى را بقتل برس��اند بقصاص کش��ته
مىشود و اما اگر بعد از کشنت ذمى به اسالم برگردد قصاص منىشود
و بايد ديه ذمى را بدهد ،و اگر عکس اين شد يعنى کافر ذمى مرتدى را
کشت هر چند که فطرى باشد قصاص مىشود ولى اگر مسلمانى او را
بکشد قصاص ندارد اما خونبهاى او نيز علىالظاهر واجب نيست تنها
چيزی که مستحق است اين که امام عليهالسالم او را تعزير مىکند.
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فرمان متوکل خلیفه عباسی در مورد اهل ذمه
به نقل از تاریخ طبری
در این س��ال [ 235قمری 850/میالدی] متوکل بگفت تا نصاری و
همه اهل ذمه وادار کنند عباهای عس��لی بپوش��ند و زنار ببندند و بر
زینهای چوبین بنش��ینند که رکاب چوبین داش��ته باشد و دو کره بر
انتهای زینها نهند .و هر کس از آنها کاله بر س��ر مینهد دو نوار بر
آن آویزد که به رنگ کاله مس��لمانان نباشد .غالمشان نیز دو وصله،
ب��ر لباس خویش نهند به رنگی جز رنگ لباس��ی که بر تن دارند .یکی
از وصلهها پیش رو باش��د به نزد سینه و دیگری بر پشت وی ،هریک
از وصلهها به اندازه چهار انگشت باشد ،به رنگ عسلی ،همچنین هر
کس از آنها که عمامه مینهد رنگ آن به رنگ عس��لی باشد .هر کس
از زنانش��ان که بیرون میشود روپوش عس��لی داشته باشد ،بگفت
تا غالمانش��ان را به بس�تن زنار وادار کنند و از بس�تن کمر ممنوع
دارند .بگفت تا معابد نوین آنها را ویران کنند و از منزلش��ان ده یک
بگیرند ،اگر محل معبد وس��عت داشت آن را مسجد کنند و اگر درخور
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آن نبود که مس��جد ش��ود فضای باز بگذارند .بگفت تا شیطانکهای
چوبین با میخ بر در خانههایش��ان بکوبند تا منزلهایشان از منزل
مسلمانان شناخته شود .کمک گرفنت از آنها را در کارهای سلطان و
کار دیوانهایی که در آن جا حکمشان بر مسلمانان روان شود ممنوع
داشت .تعلیم فرزندانشان را در مکتبهای مسلمانان ممنوع داشت و
مسلمان منیبایست آنها را تعلیم دهند.
صلیب داشنتش��ان را در عید شعانین ممنوع کرد .در راه منیباید
با یکدیگر باش��ند .بگفت تا گورهاشان مساوی زمین باشد که همانند
گورهای مسلمانان نشود.
به عامالن خویش در آفاق چنین نوشت:
به نام خدای رحمان رحیم...،
...خدای رستگاری و سراجنام نیک را به پرهیزکاران دهد و زبونی دنیا
و آخرت را بر کافران نهد.
امیرمؤمنان که توفیق هدایت وی از خداست چنان دید که همه اهل ذمه
را چ�ه به نزد وی باش�ند و چه در نواحی والیته�ای وی از نزدیک و دور،
از معتبر و زبون ،وادار کند که عباهایی را که میپوش�ند ،هر که بپوشد از
بازرگان و دبیر و کبیر و صغیر به رنگ جامههای عسلی کنند .هیچ کس از
آنها از این ختلف نکند و هر کس از آنها از تبعه و اوباش که به این مرحله
نرسد و وضعش او را از پوشیدن عبا بدارد وادارش کنند دو وصله به همین
رن�گ که اطراف هر کدام یک وجب باش�د در یک وج�ب بر جایی پیش روی
جامهای که میپوشد جلوی سینه و پشت سر خویش بدوزند و همگیشان را
وادار کنند که بر کالههای خویش نوارهایی بدوزند که به رنگ کاله نباشد،
و در جایی که مینهند برجسته باشد تا چسبیده نشود که مستور ماند ،و
بر یک کنار نباش�د که نهان ماند .همچنین برای زینهایشان رکابهایی
چوبین بگیرند و بر قرپوسهای آن کرهها نهند که از آن باالتر باشد و بدان

پیوسته باشد و مجاز نباشند که آن را از قرپوسهای خویش بردارند تا به
اطراف آن برند ،این را مراقبت کنند تا به همانگونه باش�د که امیرمومنان
 -قرامیس :جمع قربوس معرب قربوس فارسی یا ترکی ،به گفته برهان بلندی پیش زین
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گفته که بدان وادارشان کنند که آشکار باشد تا بیننده بیتامل آن را ببیند
و چش�م آن را بیجس�تجو بیابد .و بندگان و کنیزانش�ان را وادار کنند که
هر یک از ایشان کمربند میبندند به جای کمربندهایی که بر کمرشان بوده
زنار و کشتی ببندند.
ب�ه عامالن خویش در مورد دس�توری که امیرمومن�ان در این باب داده
دستور بده .چنان که وادارشان کنی که در اجنام آن چه به آنها گفته شده
نهایت کوشش کنند و از سستی و طرف گیری بیمشان دهی و دستورشان
دهی که هر کس در جمع اهل ذمه از س�ر جلاج یا بیاعتنایی و غیره با این
مخالفت کند ،وی را به معرض عقوبت آرد تا همه طبقات و گروه هایشان به
این طریقه که امیر مومنان گفته به آن وادارشان کنند بس کنند انشااهلل...
ابراهیم بنعباس نوشت در شوال سال دویست و سی و پنجم
علیبنجهم در این باب شعری گفت به این مضمون:
عسلیهایی که میان
هدایتیافتگان و گمراه این فاصله آورد.
عاقل را چه باک اگر بسیار شود

که بیشتر موجب بازگشت میشود.

 -کشتی :به گفته برهان ریسمانی است که ترسایان و کافران به میان ببندند.
 -تاریخ طبری ،جلد چهاردهم ،صفحههای .6024 - 6022
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عریضه وکالی اجنمن پارسیان هندوستان
بهناصرالدینشاه

قربان خاکپای گوهر آسای اقدست گردیم:
چون به اقتضای این فرخنده روزگار پادش��اهان هر کش��ور را کوشش
در ترقی و آس��ودگی رعایا و برایا اس��ت ...شهنشاه دارا دستگاه که جان
جهانیان برخی در بود خجسته منودش باد بیش از همه کشورداران از پرتو
روش��ن دل آگاه در آبادی ایران و تربیت زیردستان کوشش فرمودند .چنان
که بزرگ دبیرستان دارالفنون و کاخهای شاهی و تلگرافها و پستخانهها
و ساخنت پلهها [بنظر پلها درست میآید] و راهها و دیگر چیزها بنا نهاده
همت آن خسرو واال نژادند گواهند بر این که همایون اراده اقدس شهریاری
پیوسته متعلق به آسایش بندگان خدا است بنابراین در سفر اول که موکب
همایون ش��هریاری عازم فرنگس��تان بود در لندن به مالحظه همکیش��ی
تعدیاتی که
شرحی در خصوص مراتب مظلومیت زرتشتیان ساکن ایران و
ّ
بر آنها وارد میآید به خاک پای اقدس همایونی معروض داش��تیم و وعده
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فرمودن��د که پس از مراجعت از فرنگس��تان توجهی و مرحمتی در اصالح
آنه��ا خواهند فرم��ود و بدین موجب کمال امی��دواری و اطمینان برای این
بندگان حاصل شد ولیکن چون شش سال قبل رجب نام یزدی که از مشاهیر
الواط آن جا است به حتریک بعضی رشید یزدی را بکشت و با این که چندین
مراتب در مقام دادخواهی به خاک پای اقدس اعلیحضرت ّظل الهی عارض
ش��دند و به اولیای دولت ابد آیت متوس��ل گش��تند نوعی که شایسته مقام
رعیتداری اس��ت دادرسی نشده قاتل مزبور به سیاست نرسید لهذا اشرار
جری شدند و بیش از پیش به اذیت و آزار این طایفه اقدام کردند و از قراری
که مسموع میشود نوعی عموم زرتشتیان آن سامان مورد صدمه و اذیت
هستند که شرح آن در این عریضه منیگنجد و حال آن که این وقایع داللت
کلی بر وحش��یگری و بیتربیتی ایرانیان دارد و ابدًا با قواعد انس��انیت و
مدنیت موافقت منیکند .تعجب در این است که با آن که میل اقدس همایونی
به نشر مراتب عدالتگس��تری و رعیتپروری است و این طایفه هم سپرده
به جناب جاللت مآب اجل اکرم سپهس��االر اعظم میباش��ند که در رسوم
رعیتداری و اس��تحضار از روش ممالک خارجه منفرد و ممتازند با اطالع
ایش��ان از تعدیاتی که اشرار بر این طایفه وارد میآورند معذالک نوعی که
شایس��ته مقام آن جناب است در منع و زجر اشرار و دفع ظلم از این طایفه
توجهی منیفرمایند که اینگونه وحش��یگریها به ممالک خارجه نشر نکند
و موجب بدنامی دولت و ملت اس�لام نشود و عالیجاه مانکجی هاتریا هم
که به وکالت از اجنمن فارسیان این سامان عاکف دربار معدلت مدار است
گویا به واس��طه طول توقف خ��وی ایرانیان را گرفته ک��ه ظلم و تعدی در
نظرش قبحی ندارد یا آن که گرفتار امورات ش��خصی خود هس��ت زیرا که
وقایع اتفاقیه را نه به خ��اک پای اقدس همایونی معروض میدارد و نه به
این بندگان اطالع میدهد و اگرچه که س��الهای بسیار است که این طایفه
گرفتار اذیت و آزار اشرارند ولی سابقًا چون وضع مثل این ایام نبود مراتب
ظلمی که بر این طایفه میکردند مخفی می ماند ولیکن این ایام به توس��ط
تلگراف و پس��ت خانهها و کشتی بخار نوعی شده است که افعال هر ملتی
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تعدیاتی که بر این طایفه
مش��هود جهانیان میش��ود و به این جهت مراتب
ّ
وارد میآید همه روزه مسموع دعاگویان میگردد و اگرچه واضح و روشن
اس��ت که به اقتضای زمان جمیع این کارها درس��ت خواهد ش��د و دست
ظلم و مردم آزاری بس��ته خواهد ماند ولیکن چون دعاگویان حسبا و نسبا
ایرانی هستیم و همواره از استماع ترقی آن مملکت خوشبخت میشویم لهذا
محض دولتخواهی فهرست مراتب تعدیاتی که بر این طایفه وارد میآید در
ذیل به نظر آفتاب اثر رس��انیده امیدواریم که نظر مرحمتی در اصالح آنها
بفرمایند که مراتب عدالتگستری و رعیتپروری بندگان اعلیحضرت اقدس
شهریاری در کتب تواریخ و روزنامههای هر مملکت چاپ شود و نیکنامی
دولت ابد آیت ابدالدهر باقی ماند و عموم این طایفه نسال بعد نسل دعاگو و
ثناجو شکرگذار باشند.
فقره اول :این اس��ت که به بهانه مس��لمانی معترض ناموس این طایفه
میشوند و حال آن که اگر کسی از ما بخواهد به اختیار خود مسلمان شود
حرفی نداریم زیرا که امر دین متعلق به اختیار خود ش��خص است و احدی
را منیرس��د که ممانعت کند بلکه تظلم و شکایت دعاگویان از این است که
به بهانه مسلمانی به عیال و اطفال همکیشان ما دست اندازی میکنند مثلًا
ش��ب دختری یا زنی را میدزدند و چون کسانش مطلع میشوند میگویند
میخواهد مس��لمان شود از یک طرف جمیع اشرار و الواط به حمایت آنها
اتفاق میکنند که کس��ان آن زن جرات مطالبه ننماین��د و از طرف دیگر آن
ضعیفه را حبس میکنند و به ابرام تکلیف به مس��لمانی میمنایند ،هر چه
فریاد کند که منیخواهم مس��لمان ش��وم احدی اعتنا منیکند او را اذیت با
نوید هر نوعی هس��ت اجبار به اقرار به اس�لام میکنند چنان که در همین
ایام یک زن ش��وهردار را از شرفآباد یزد و یک دختری را از توابع کرمان
دزدیدن��د و یک دختر دیگر از قریه نعیمآب��اد دزدیدند و مبالغی اموال آنها
را غ��ارت کردند که مجملی از وقایع آنها را چندی قبل به خاک پای اقدس
همایون��ی تلگراف کردیم و در این وقایع اگر حضرت شاهنش��اهزاده اعظم
نواب ظلالس��لطان حمایت و جانبداری فرمودن��د و پس از آن که دخترها
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را یک��ی را ده ماه و دیگری را س��ه چهار ماه در ی��زد حبس کرده بودند به
اصفهان طلبیدند ولی چه فایده که کس��ی اعتنا به حکم ایش��ان نکرد و از
اموالی که غارت کرده بودند دیناری پس ندادند و عاقبت هم کاری کردند که
زنه��ای بیچاره در اصفهان جرات اظهار مجبوریت خود را ننمودند و البته
در نظر آفتاب اثر روشن است که امر عرض و ناموس بر رعیت از هر چیزی
دشوارتر اس��ت زیرا که از هر چیز میتوان گذش��ت و از ناموس منیتوان
گذش��ت لهذا از مراحم ملوکانه استدعا داریم که مقرر فرمایند که این زنها
را از اصفهان به تهران بیاورند و به دس��ت کسان آنها بسپارند که پس از
آن که چند روزی نزد کس��ان خودش��ان ماندند و اطمینان قلبی برای آنها
حاصل ش��د صدق وقایع خود را در خدمت اولیای دولت ابد آیت معروض
دارند و هر دینی را میخواهند اختیار کنند و نیز چون رأفت و عدالت همواره
مطمح نظر آفتاب اثر است دستخط همایونی شرف صدور یابد که ِمنبعد
هر کس میخواهد مسلمان شود به داراخلالفه باهره حاضر گردد و اولیای
عدالتخانه رسیدگی فرمایند اگر به میل خود طالب شده است مسلمان شود
و اگر خود طالب نیست و مجبور است آن هم معلوم شود تا به این حکم راه
ظلم و دس��تاندازی به ناموس رعیت بسته گردد و مراتب عدالتگستری و
رعیتداری بندگان اعلیحضرت شاهنشاه گردون بارگاه روح العاملین فداه
گوشزد خارج و داخل شود.
فقره دوم :این اس��ت که اگر از یک خانواده از زردشتیان کسی مسلمان
ش��ود اوالد این نومسلمان نسال بعد نسل وارث جمیع آن خانواده میشوند
مثال اوالد میت و پدرو مادر او را از ارث محروم میکند و میراث میت را به
آن جدیداالسالم و اوالد او میدهند چنان که سید محمدعلی نامیرا حکایت
میکند در این ایام از یکی از موبدهای این طایفه ادعای ارث میمنود موجب
حیرت بسیار شد که سید مسلمان را با موبد زدشتی به هیچوجه نسبتی و
قرابتی تصور نتوان کرد پس از استفسار معلوم شد که در زمان خاقان مینو
مکان آقا محمدخان طاباهلل ثراه که افواج قاهره متوجه تنبیه یاغیان کرمان
بود یکی از س��ربازها دختری را از زردش��تیان یزد دزدیده و به آذربایجان
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ب��رده و به عق��د خود در آورده بود پس از فوت او دیگ��ری او را گرفته و به
اصفهان برده پس از او جد س��ید محمد مذکور او را گرفته بود این است که
تاکنون هم که زیاده از نود سال گذشته است سید محمد علی وارث کل آن
خانواده ش��ده است و خود سید محمدعلی گفته بود که من تاکنون زیاده از
چهل ارث از زردش��تیان گرفتهام حال بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری
مالحظه فرمایند که این فقره با چه قاعده درس��ت میآید و با کدام عدالت و
وراث و طریق تقسیم ارث نوعی
انسانیت موافقت میکند و حال آن که مراتب ّ
در قرآن مجید معین شده است که جای شک و شبهه در بدعت بودن این حکم
باقی منیماند بلکه حکم حضرت ختمیمآب چنین بود که اگر کسی مسلمان
شود میان او و کسانش نسبت قرابت قطع میگردد و هرگز در حدیثی یا آیه
مذکور نیس��ت که احدی از مسلمانان آن عهد را حضرت فرموده باشند که
ارث از پدر و مادر خود که مس��لمان نیستند برند تا چه رسد به نسبتهای
دور و دراز مرحوم میرزا تقیخان امیرکبیر که وزیری خردمند و مشیری دانا
بود در بدو س��لطنت که ختتگاه ایران به وجود مسعود اعلیحضرت اقدس
ّظلآلهی زینت یافت محض خیرخواهی دولت ابد آیت فرمانی صادر فرمود که

هر کس از ملل خارجه ارث میخواهد باید به دربار معدلت مدار حاضر شود
و مراتب را به خدمت اولیای دولت ابد آیت معروض دارد تا هر چه مقتضی
عدالت است مجری ش��ود و همچنین در این سنوات دستخط همایونی به
همین مضمون ش��رف صدور یافت ولی افس��وس که هنوز هیچکدام اجری
نیافته و هر روز به بهانه ارث معترض مردم میش��وند چون همواره مطمح
نظر همایونی ترفیه حال عموم رعایا است استدعا داریم که فرمان همایونی
موکدًا شرف صدور یابد که ِمنبعد به بهانه ارث احدی متعرض این طایفه
نشود و از مقتضی دستخط همایونی ختلف نکند.
فقره سیم :این است که اگر یکی از زردشتیان ملکی بخرد باید خمس آن
را به آقایان بدهد و اال قباله آن را مهر منیکنند و حال آن که در قرآن مجید
خمس را در غنائمی که از جنگ حاصل میش��ود فرض فرموده است و ابدًا
در آیه یا حدیثی مذکور نیس��ت که حضرت رس��الت پناه صلواتاهلل علیه و
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آله خمس از ملک ابتیاعی یکی از خارجه گرفته باشد و عالوه بر این آشکار
است که این حکم به دولت هم ضرر میرساند زیرا که همین که رعیت مشت
پول��ی جمع کرد و از ت��رس خمس ملک خنرید ناچار آن را به ممالک خارجه
میفرستد چنان که البته مسموع بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری شده
است که چه قدر پول مردم آن مملکت به بانک لندن و مببئی میفرستند ولی
اگر خوف خمس نباشد به این پول ملکی میخرد که نه پول رعیت به خارج
برود و نه رعیت بیعالقه باش��د که به اندک صدمه به ممالک خارجه فرار
کن��د لهذا چون میل اقدس همایونی هم��واره متوجه جمعیت و زیادتی تبعه
دولت علیه اس��ت استدعا داریم که حکم محکم شرف صدور یابد و صورت
حکم در روزنامه دولتی چاپ شود که ِمنبعد کسی از بابت خمس متعرض
این طایفه نگردد...
فقره پنجم :این است که اگر این طایفه بخواهند لباس سفید یا لباس نو
بپوش��ند مانع میشوند و حال آنکه لباس سفید پوشیدن به حکم مذهبی بر
این طایفه واجب اس��ت معذلک به مالحظه میل اهل اسالم ترک کردند ولی
لباس نو پوش��یدن را ترک منیتوان کرد زیرا که لباس ناچار پاره میشود
و باز شخص لباس الزم دارد و تعجب در این است که نه در قرآن و حدیث
ذکری هست که خارجه لباس نو نپوشد و نه به حکم عقل و مصلحت وجهی
دارد زیرا که پاکیزه بودن لباس رعیت موجب شکوه دولت است و به عکس
مندرس بودن لباس آنها مایه شکست دولت و چون میل اقدس همایونی به
آبادی و ترقی ایران است استدعا داریم که حکم محکم به عهده حکام یزد و
کرمان صادر شود که کسی در باب لباس معترض این طایفه نشود...
فقره هفتم :این است که به بهانه راهداری معترض بیچارگان و پیلهوران
این طایفه میش��وند که در اطراف به کس��ب مش��غولند و به این بهانه اگر
ماکول و مش��روب یا ملبوسی همراه آنها باشد بر میدارند و اگر این فقره
مث��ل گمرک امر عمومی ب��ود که از همه کس میگرفتن��د دعاگویان حرفی
نداش��تیم ولی چون این ظلم مخصوص زردشتیان اس��ت که به این بهانه
در حقیقت مانن��د راهزنان اینها را برهنه میکنند لهذا اس��تدعا داریم که
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دس��تخط همایونی ب��ه عهده حکام یزد و کرمان ش��رف صدور یابد و در
روزنامهها چاپ ش��ود که ِمنبعد به بهانه راهداری معترض مسافرین این
طایفه نشوند.
فقره هش�تم :در خصوص وجه جزیه اس��ت که ب��ا آن که از این طایفه
مالیات دیوانی را به اسمهای مختلف از قبیل مالیات جنسی و نقدی امالک
و مواش��ی و مراعی و پول ش��یرینی داروغه و پول خلعت و حقاحلکومة و
غیرهها به انواع اقس��ام میگیرند معذلک به اسم جزیه یک مالیات علیحده
از ایش��ان دریافت میدارند و حال آن که بر خردمند دانا که مطلع از روش
ختمیمآب صلواتاهلل علیه و آله و ائمه طاهرین و خلفای راش��دین باش��د
روشن است که جزیهای که آن حضرت فرمودند همان مالیات و خراج است
زیرا که حضرت رس��الت پناه که جوهر عدالت و ش��ارع قواعد انسانیت و
مدنی��ت بودند هرگز راضی نبودند که رعی��ت آن حضرت دو مالیات بدهند
و ای��ن تفریق جزیه و مالیات از اهل غرض برخاس��ت و ابدًا در قرآن مجید
چنین حکمی نیست که ملل خارجه دو خراج یکی به اسم جزیه یکی به اسم
مالیات بدهند و اگر کسی صاحب علم لغت و عربیت باشد میداند که جزیه
به غیر مالیات معنی دیگر ندارد و با وجود این که این فقره ظلم صرف است
در زم��ان خاقان جنتمکان با آن که این طایف��ه در ایران تقریبًا چهارهزار
خانوار بودند دویس��ت تومان جزیه میدادند چنان که قبوضات آن حاضر
اس��ت و اکنون که تقریبًا پانصد خانوارند مبلغ هش��تصد تومان میدهند
حال چنان که مقتضی رای انور باشد که این طایفه را از وجه جزیه معاف
فرماین��د نوعی مایه نیکنامی اعلیحضرت اقدس همایونی میش��ود که در
جمیع تواریخ ثبت شود و ملت فخیمه اسالم از بدنامی برهد چنان که مرحوم
نایب السلطنه ...به همین مالحظه ارامنه آذربایجان را از ادای جزیه معاف
فرمودند و نام نیک اندوختند و همچنین در س��ایر ممالک اسالم مثل دولت
علیه عثمانیه و ترکستان و افغانستان با آن که خارجه از هر ملت بسیارند
س��وای مالیات دیناری از آنها منیگیرند و این حکم مطابق است با آن چه
ام��رای عظام و اصحاب حضرت خیراالنام در صدر اس�لام در فتح ممالک
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معمول میداشتند چنان که صورت عهدنامههای آنها در جمیع کتب سیر و
تواریخ ثبت است به این مضمون معاهده منودند فالن امیر با رعایای فالن
شهر که جنگ نکنند و تبعه و رعیت دولت اسالم باشند و جزیه یعنی خراج
دیوانی بدهند دیگر در جمیع امور با اهل اسالم برادر و برابر باشند.
اینها اس��ت مراتب ظلمی که بر این طایفه وارد میش��ود و امیدواریم
که نوع��ی ظل مرحمت و مکرمت بندگان اعلیحضرت اقدس ش��هریاری بر
این طایفه دعاگو گس��ترده گردد که ِمنبعد در آن س��ایه بلند پایه آس��وده
گشته نیکنامی و رعیتپروری بندگان اعلیحضرت ظل الهی در جمیع ممالک
انتش��ار یابد و عموم این طایفه به عنوان ابد نسال بعد نسل دعاگو و ثناجو
و شکرگذار باشند.
باقی امر امر همایونی است.

عریضه وکالی اجنمن پارس��یان هندوس��تان به ناصرالدینشاه،
ایران نامه مجله حتقیقات ایران شناس��ی ،سال نوزدهم شماره  1و 2
زمستان 1379بهار .1380
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دیدگاههای شیخ فضلاهلل نوری
در مورد اهل ذمه در رساله «حرمت مشروطه»
توضیحات
ش��یخ فضلاهلل نوری از عاملان و فقهای بزرگ شیعه عصر قاجار
اس��ت .او در اوایل نهضت مش��روطه ،با مشروطهخواهان همراه شد
ولی بس��رعت راه خ��ود را از آنها ج��دا کرد وبه مش��روعهخواهان
پیوس��ت .او اقدامات بس��یاری بر ضد مش��روطیت اجنام داد .پس از
این که محمدعلیشاه از مش��روطه خواهان شکست خورد و استبداد
صغیر پایان یافت ،مشروطهخواهان شیخ فضلاهلل نوری رادستگیر و
محاکمه کردند واو را به دار آویختند.
ش��یخ فضلاهلل نوری در رس��الهای ب��ه نام «حرمت مش��روطه»
دیدگاههای خود را در مورد مش��روطه بیان کرده است .او این رساله
را بعد از س��ال  1324قمری ( 1906میالدی) سال برقراری مشروطیت
نوشته اس��ت .او این رساله را در پاسخ کس��انی نوشته است که از
ش��یخ علت موافقت اولیه او را با مش��روطیت س��وال کردهاند و دلیل
تغییر جهت و مخالفت بعدی او را با مش��روطیت جویا شدهاند .شیخ
فضلاهلل در این رساله به این سواالت پاسخ داده است .رساله «حرمت
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مشروطه»توسط حجتاالسالم دکتر غالمحسین زرگرینژاد تصحیح
شده و در کتاب «رسائل مشروطیت» انتشار یافته است.
در بخشهایی از این رس��اله میتوان دیدگاههای ش��یخ فضلاهلل
نوری را در مورد اهل ذمه و آزادی قلم و مجلس قانونگزاری پیدا کرد.
بخشهایی از این رساله که او به این دیدگاهها پرداخته است ،در این
پیوست آورده میشود .متام پای نوشتهها از منت اصلی کتاب اقتباس
شده اس��ت .منت کامل رساله حرمت مش��روطه را میتوان در کتاب
رسائل مشروطیت مطالعه کرد.

دیدگاههای شیخ فضلاهلل نوری
در مورد اهل ذمه در رساله «حرمت مشروطه»
شیخ فضلاهلل نوری
خالصه منت



یکی از مواد آن ضاللتنامه این است که افراد مملکت متساوی احلقوقند
و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شده" :اهالی مملکت ایران در مقابل
قانون دولتی متساویاحلقوق خواهند بود" و این کلمه مساوات" ،شاع وذاع
حتی خرق االمساع" ،و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخالل [آن]،
مش��روطه منیماند .نظرم است در وقت تصحیح ،در باب این ماده ،یکی
 -مراد متمم قانون اساسی است.
 -منت اصل هشتم متمم قانون اساسی است.
-به نظر میرسد ذکر مساوات افراد مملکت در مقابل قانون دولتی و نه قانون شرع ،در
تنظیم اصل مذکور ،با تامل و با عنایت به عدم مس��اوات مسلمانان و غیر مسلمانان در
برابر قوانین ش��ریعت اسالمی ،همراه بوده اس��ت .به عبارت دیگر از این اصل منیتوان
مساوات مطلقه مسلمانان و غیرمسلمانان را نتیجه گرفت.
 -انتشار یافت و پخش شد تا جایی که گوشها را سوراخ کرد .مراد کثرت تبلیغ و تاکید
بر مساوات توسط مشروطهخواهان است.
 -مقصود آن اس��ت که :از نظر مشروطهخواهان مساوات یکی از ارکان مشروطه است
که با اخالل یعنی ناقص و نامتام بودن و عدم حتقق مس��اوات همه مردم ،مشروطه باقی
خنواهد ماند و حتقق خنواهد یافت.
 -مقصود از وقت تصحیح ،هنگام بررس��ی پیشنویس متمم قانون اساس��ی از مجلس
اول است.
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نفر از اصول هیات معدود بود ،گفت به داعی :که این ماده چنان اهمیت دارد
که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند ،دول خارجه ما را به مشروطه
میشناس��ند و اگر این ماده نباش��د لیکن متام مواد ،باقیه باش��د ما را به
مشروطگی خنواهند شناخت .فدوی در جواب او گفتم :فعلی االسالم السالم
و برخاس��تم و گفتم :حضرات جالس��ین بدانید مملکت اس�لامیه مشروطه
خنواهد شد ،زیرا که محال است با اسالم حکم مساوات.
ح��اال ای برادر دینی تامل [کن] در احکام اس�لامی که چه مقدار تفاوت
گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معامالت و جتارات و سیاسات
از بالغ و غیربالغ ،و ممیز و غیرممیز ،و عاقل و مجنون ،و صحیح و مریض،
و مختار و مضطر ،و راضی و مکره ،و اصیل و وکیل ،و ولی و بنده و آزاد،
و پدرو پسر ،و زن و شوهر ،و غنی و فقیر ،و عالم و جاهل ،و شاک و متیقن،
و مقلد و مجتهد ،و سید و عام ،و ُمعسر و ُموسر ،و مسلم و کافر ،و کافر
ذمی و حربی  ،و کافر اصلی و مرتد ،و مرتد ملی و فطری ،و غیرها ...مثال
کفار ذمی اح��کام خاصه دارند در مناکحات آنها با مس��لمانان که جایز
نیست ،نکاح آنها با مسلمان را و نکاح مسلمانان در کافرات بروجه انقطاع
جایز است [یعنی میتوان زن ذمی را صیغه کرد و منیتوان به عقد دامي در
آورد] .دون دوام و همچنین ارتداد احدی الزوجین موجب انفس��اخ است و
اسالم احدی الزوجین نیز احکام خاصه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث،
کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث منی برد .دون العکس.

و نیز مرتد احکام خاصه مس��لمه دارد ،مثل انتقال مال به وارث بینونة
زوجه و جناست بدن و وجوب قتل و همچنین در باب معامالت ربویت احکام
مختلفه اس��ت .مث��ل معامالت ذمی در اراضی که اگر بخرد از مس��لم باید
خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص و دیات احکام مختلفه است.
  -معسر :تنگدست ،فقیر.
  -موسر :توانگر ،ثرومتند.
 -انفساخ :به هم خوردن ،فسخ شدن.
  -دون العکس :نه عکس آن .یعنی :مسلمان از کافر ارث میبرد.
 -بینونت :جدایی ،طالق .مقصود آن اس��ت که ارثیه و اموال فردی که مرتد شده است
به همسری که از او جدا شده و مرتد نشده است می رسد.
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ای برادر دینی ،اسالمی که این قدر تفاوت گذارد ،بین موضوعات مختلفه
در احکام ،چگونه میش��ود ،گفت که [معتقد به] مساوات است .جز آن که
خیال این باش��د که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کند و احکام جدیدی
تاسیس کند ...و عمده این بازی این مشروطه و از طایفه ضاله شد ،محض
فرار از احکام اربعه مس��لمه در حق مرتدین از اسالم ....و من العجب که
برای متویه و اشتباه بر عموم[ ،قانون را] تقیید [منودند] به قانون دولتی،
دروغگو حافظه ندارد.
ای ُملحد اگر این قانون دولتی مطابق اس�لام اس��ت که ممکن نیست در
آن مس��اوات ،و اگر مخالف اس�لام استُ ،منافی [اس��ت] با آن چه که در
چند س��طر قبل نوشته شده که آن چه که مخالف اسالم است قانونیت پیدا
منیکند .ای بیش��رف ،ای بیغیرت ،ببین صاحب ش��رع برای این که تو
ُمنتحل به اسالمی ،برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد [ه] تو را ،و تو
خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی
و یهودی برادر و برابر باشم "اال لعنتة اهلل علی من [ال] یعرف قدره" و اعجب
من الکل ،این که میگوید :مواد قانونییه قابل تغییر است .آیا این تغییر از
اسالم به کفر است یا از کفر به اسالم است؟...
ای بیدین ،تو میخواهی بدعتی تازه در دین بگذاری و تغییر بدهی [دین
را] به این تدلیسات و تلبیسات...
  -یعنی چون بابیان و بهائیان با انتخاب این مس��لکها مرتد ش��ده بودند ،برای آن که
قدرت اسالم و مسلمین ضعیف شود و امکان اجرای احکام اربعه مرتد درباره آنها وجود
نداشته باشد ،مشروطیت را ایجاد کردند.
 -متویه :دروغ آراسنت ،خالف حقیقت جلوه دادن.
  -تقیید منودن :مقید ساخنت.
  -منتحل :وابسته ،منتسب.
  -لعنت خدا بر کسی باد که قدر خویش را منیشناسد.
  -و شگفتتر از همه.
 -ظاهرًا اش��اره است به اصل هفدهم قانون اساس��ی که میگوید" :لوایح الزمه را در
ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجود .مجلس شورای ملی در موقع لزوم
حاضر می منایند که با تصویب مجلس س��نا به صحه همایونی رس��انده به موقع اجرا
گذارده شود".
 -تدلیس :فریب ،پنهان کردن عیب و کاستی.
 -تلبیس :نیریگ ،مکر ،پنهان کردن حقیقت.
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ماده دیگر که در این ضاللت نامه اس��ت ،آزادی قلم و آزادی مطبوعات
است .بعد از تغییرات و تبدیالت عین عبارت این است:
«عام��ه مطبوعات غیر از کتب ضالل مواد مض��ره به دین مبین آزاد ،و
ممیزی در آنها ممنوع اس��ت» .به موجب این ماده ،بس��یاری از محرمات
ضروری احلرمة حتلیل ش��د ،زیرا که مس��تثنی فقط دو امر شد و حال آن
که یکی از محرمات ضروریه افتراس��ت و یکی از محرمات مس��لمه غیبت
از مس��لم است .و همچنین قذف مسلم ،و ایذاء و ِس ّب و فحش و توهین و
ختوی��ف و تهدید و حن��و آن ...آزادی این امور .آیا غیر از حتلیل ما حرمهاهلل
است؟ ...حال او معلوم و حکم آن مبین است.
والعجب که در غیر مورد مستثنی ،منع از مم ّیزی شد و حال آن که نهی
از منکر از اصول عملیات اس��ت و این نویسنده و رای دهنده ،نهی از منکر
کرده است و اعجب من ذلک که در ذیل این ماده حکم مجازات برای مخالفت
مقرر شد و حواله به قانون مطبوعات شد ،و این هم غلط و بدعت است ،زیرا
که مجازات مالی در شرعیات ،در ارتکاب ُمنهیات نداریم و آن جا برای این
کار مجازات مالی معین منوده.
ای مس��لمان برادر ،فقد ضاق الصدر ،متام ای��ن مزخرفات و خرافات
برای َهدم اساس دین و اضمحالل شریعت س ّیداملرسلین بوده ...که دزدان
دین ،داخل شدند و متام َه ّم آنها به بردن دین و اهالک َاهل آن بود...،
از جمله مواد آن ضاللت نامه این است:
«حکم و اجرای هیچ مجازاتی منیشود مگر به موجب قانون» این حکم
  -منت کامل اصل هجدهم متمم قانون اساس��ی به ش��رح زیر است« :عامه مطبوعات
غیر از کتب ذالل و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع اس��ت .ولی هر
گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود ،نشر دهند یا نویسنده درطبق
قانون مطبوعات مجازات میشود .اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ،ناشر و تابع
و موضع از تعرض مصون هستند».
 -حتلیل :حالل ،روا.
 -قذف :دشنام ،هجو ،افترا ،تهمت.
  -مراد قانون مطبوعات است.
 -سینه تنگ شد .کنایه از گرفتگی دل.
 -اصل دوازدهم متمم قانون اساسی.
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مخالف مذهب جعفری علیه السالم است که در زمان غیبت امام علیهالسالم،
مرجع ،در حوادث ،فقها از شیعه هستند .و مجاری امور به ید ایشان است.
و بعد از حتقیق موازین ،احقاق حقوق و اجرا حدود میمنایند و ابدا منوط به
تصویب احدی خنواهد بود و از جمله از مواد ،تقس��یم قوای مملکت [است]،
به س��ه ش��عبه که اول قوه مقننه است .و این بدعت و ضاللت محض است
زیرا که در اسالم برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم ،هر که باشد.
و اس�لام نامتامی ندارد که کس��ی او را متام مناید .و در وقایع حادثه باید
به باب االحکام که نواب امام علیه السالم هستند رجوع کنند و او استنباط
از کتاب و س��نت مناید نه تقنین و جعل .و از این قبیل ،در این ضاللت نامه
بسیار [است]...

رس��اله حرمت مش��روطه ،ش��یخ فضلاهلل نوری ،کتاب رس��ائل
مشروطیت ،به کوشش دکتر غالمحسین زرگرینژاد ،انتشارات کویر،
تهران ،1374 ،صفحههای  151تا .167
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دو رساله از میرزا ملکمخان
میرزا ملکم خان
میرزا ملکمخان را میتوان یکی از اولین رهبران فکری مش��روطه
دانس��ت ،او در سال  1249قمری 1831/میالدی در خانوادهای ارمنی،
در اصفهان به دنیا آمد و در س��ال  1326قمری1908/میالدی دو سال
پس از برقراری مشروطیت فوت کرد .او با این که در خانوادهای ارمنی
به دنیا آمده بود ،ولی به دین اسالم گروید .میرزا ملکمخان حتصیالت
اولی��ه خود را در ایران اجنام داد و حتصی�لات بعدی خود را در اروپا
ادامه داد .پس از بازگشت به ایران به تدریس و مترجمی در دارالفنون
مش��غول شد .او مستهای زیادی در خارج از کشور به عهده داشت.
او مترجم س��فارت ایران در استامبول بود و چندی بعد هم مست سر
کنسولی ایران را در مصر به عهده گرفت .در سال  1295قمری1878 /
میالدی وزیر مختار ایران در لندن شد .میرزا ملکمخان روزنامه قانون
را منتش��ر کرد .او در س��ال  1317قمری1900/میالدی سفیر ایران در
رم ش��د و تا سال  1908میالدی که فوت کرد در این مست باقی ماند.
رس��اله کنسطیطوسین یکی دیگر از رساالت میرزا ملکمخان است که
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بین سالهای  1291تا  1295قمری 1875/تا 1878میالدی نوشته شده

است.
نکتهای که در رساله کنسطیطوسین جالب به نظر میرسد آن است
که ملکمخان در پشت پرده دفاع از دین و قوانین اسالم و علما و فقها
پنهان شده است و در حالی که از دولت دفاع میکند ،ولی اعتقاد زیادی
به آنها ندارد ،او در پشت پردهای که برای حفاظت از خود ایجاد کرده
اس��ت ،نظرات اصالح��ی خود را بیان میکند .او از این ش��یوه برای
مصون ماندن مقام خود و پیش��گیری از صدماتی که امکان داشت بر
او وارد شود ،استفاده کرده است .آن چه را که میرزا ملکمخان در این
رساله در رابطه با مش��روطیت ،آزادی ،برابری ،عدالت ،و اقلیتهای
مذهبی ایرانی بیان کرده است ،در این جا آورده میشود.

 -ش��رح حال مختصر میرزا ملکمخان ،از مقدمه خامن هما ناطق که در ابتدای رس��اله
کنسطیطوسیون آمده است ،اقتباس شده است.
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بخشیهایی از رساله کنسطیطوسیون
میرزا ملکمخان

...دولتی که کنسطیطوسیون ندارد از هیچگونه تدبیر صاحب فایده و مثر
شایس��ته خنواهد داشت ،مثل زمین کم آب که هر قدر در آن درخت بنشانی
و از هر ختم مشهور آورده بر آن بیفشانی ،بیحاصل خواهد بود و زحمت و
سلیقه و دلسوزی و هر نوع مراقبت باغبان به هدر خواهد رفت...
پراکندگی ،مثل طایفه مجوس زارع و کاسب که امروز سبب آبادی مببئی
شده و تفرقه مثل پراکندگی یهود سالم که وارث شریعت اسالم است ،گرچه
از جهال��ت و گمراهی از قبول و تصرف چنی��ن ارث حالل خویش رمیده و
متفرق گشتهاند ،و پاشیدگی ارامنه که به جتارت و کاسبی با والیات خارجه
مایه آبادی هر مملکت بوده و اینها همه نداش��تند سببی مگر بیانصافی و
بیرحمی علمای گرام ایران.
ای��ن حکایت «جنس» و «پرهیز» را یک مش��ت ش��یعیان ای��ران از کجا
آوردهاید؟
ای��ن که خونبهای غیر مس��لم قیمت یک خر مصری اس��ت ،رای کدام
بیانصاف است؟
این که جدید االس�لام وارث شرعی و مقدم بر سایر وراث است ،یادگار
کدام عادل و فاضل است؟
جدید االسالم را از سیاس��ت قتل اقربای خویش معاف داشنت ،موافق
کدام مذهب و آیین مملکتداری است؟
با غیر مسلم همسفر نشدن و طبخ آنان را جنس دانسنت ،در روز بارندگی
مالقات با آنها را جایز ندانسنت و در حمام یک جا نرفنت و غیره چقدر مایه
انزجار انسانی است.
بیموقع منیدامن بیان این فقره را!
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مال بهرام گبر مشهور که ادعای ریاست طایفه مجوس را داشت ،روزی
در مجلس بنده که چند نفر مردمان صاحب سواد حضور داشتند ،شکایت
میک��رد که" :در یزد و کرمان بچههای ما را متام کردند ،از بس بیمواخذه
کشتند .به این طورها ماندن گبر در یزد و کرمان ممکن نیست ،مگر این که
حکم شاهنش��اهی این باش��د که هر که گبری بکشد ،عوضش هر که قاتل
است بکشند".
حض��ار مجلس از این ح��رف او هم��ه خندیدند که" :غری��ب ادعا بهم
رس��انیدهاند .جواب چنین اس��تدعا ،تو دهنی است .دیوان همایون چگونه
میتواند حکم ش��رع و حکم خدا را تغییر دهد و کدام منش��ی است که این
چنین مطلب را به حتریر آورد".
بیچاره مال بهرام آب ش��د .دلم به حالش س��وخت .گفتم :پس فردا بیا
عریضهات را من ،دلس��وختهتر خواهم نوش��ت .مختصر به این مضمون
مسوده وعریضه نوشتم که ما مطیع االسالم حرفی با احکام و قوانین شرع
نداریم و مطیع و منقادیم ،میخواهیم بدانیم ،مترد و مخالفت رای پادشاه،
تبعید و سیاست الزم دارد یا نه؟ معلوم است دارد .اگر قتل بیچاره مجوس
خالف رای س��لطان است ،تنبیه مخالفت رای شاه را معین کنید .اگر کسی
مجوس را بکش��د و به این واسطه خالف رای ش��اه به عمل آورد تنبیه آن
چیست؟
مختصر در جواب چنان عریضه حکم همایون از این قرار شرف صدور
یافت:
"هر کس مجوسی را به قتل رساند بالدرنگ او را مغلول [در غل و زجنیر]
به تهران بفرستند تا پادشاه حق خود را وصول مناید".
چنین حکم همایون به داد بیچارگان رسید و دیگر به اطمینان و اغماض
و تفسیر وکالء شرع ،جهال یزد و کرمان در قتل و نهب مجوسان دست نگاه
داشتند ،و فهمیدند که مخالف رای پادشاه هم واجبالقتل است...
بیش��تر از جلاجت علما ومسلمین اس��ت که ارمنی و یهود و مجوس بر
س��ر جهلشان ثابت و محکم ایس��تادهاند .اگر در عوض این نوع معامالت
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تعصبآمی��ز و جن��س و پرهیز ،طریقه موانس��ت و موالفت را ش��عار خود
میکردند در مس��اجد و معابد آنها را ب��ه مالطفت راه میدادند و واعظان
اسالم گاهگاه در مجامع آنها حاضر میشدند ،بیحرف رفع جهالتشان
به تدریج میشد .چه ضرر میداشت از آن یهودیهای متمول بغداد چند نفر
هم در طهران و اصفهان میداشتیم ،یا از آن ارامنه که از اصفهان رفته در
هند مایه اعتبار دولت انگلیس و آبادی مملکت آنها ش��ده  اند به حالت قدیم
خ��ود ...در اصفهان باقی میماندند .یا گبرهایی ک��ه امروز در هند رونق
ملک آن جا ش��دهاند ،در یزد و کرمان میآرامیدند ...خوشا زمانی و روزی
که آقایان گرام قدری به حقیقت و ش��رایط انس��انیت التفات کرده و با غیر
مذهب موالفت میفرمودند و با آنها هم سفره میشدند ،بیحتاشی آنها را
به حمام خود را ه میدادند و عقد و نکاح [نکاه آمده است] مختلف را میان

مسلم و غیر مسلم مساعدت میکردند.

 -ملکم خان ،رساله کنسطیطوسیون :هما ناطق ،درباره رساله کنسطیطوسیون ،برای
مش��اهده منت کامل رساله وش��رحی که هما ناطق بر رساله نوش��ته است ،میتوان به
نشریه الفبا دوره جدید ،جلد پنجم زمستان  .1363صفحههای  41تا  53مراجعه کرد.

درد اهل ذمه

488

بخش های از رساله یا دفتر تنظیمات
میرزا ملکم خان
خبط كلى صدارت میرزا آقاخان این بود كه عهد خاقان مغفور را
میزان آئین مملكتداری قرار داده بود .متصل اعمال آن ایام را ش��اهد
میآورد و معایب آن عهد را س��ند ترقی عه��د خود قرار میداد .خیال
می كرد كه واقعًا عهد خاقان مغفور س��ی سال قبل از این بوده است.
غافل از این بوده كه از آن عهد تا امروز پانصد س��ال گذش��ته است.
نقش��ه آس��یا را در پیش خود بگذارید تاريخ اين صد سال گذشته را
باز منائید و روش این دو س��يلهای را كه از كلكته و پطرزبورغ رو به
ایران راه افتاده ،درس��ت حتقيق منائید و ببینید اين دوسیل كه در اول
محسوس نبودند در اندک مدت چقدر بزرگ شدند ،چه شهرها را خراب
كردند و چه دولتها را غرق منودند و پس از حتقیق هر گاه بتوانید كه
خ��ود را از عقاید عوام فىاجلمله باالتر بكش��ید و از آن بلندی ،درجه
س��رعت این دو س��یل را كه از يك طرف به تبریز و استرآباد رسیده و
از طرف ديگر داخل هرات و سیس��تان شده معین منائید و بعد به من

بگوئید كه از عمر اين دولت چند دقیقه باقی مانده است.
وزرای ایران قدمت تاریخ ایران را سد جمیع بالها میدانند .هر چه
فریاد می كنى ِسیل رس��ید ،می گويند سه هزار سال است همني طور
بودهایم و بعد از اين هم خواهیم بود.
سركار وزير ،آن وقتی كه شما در آسیا به طور دخلواه خود سلطنت
می كردید[ ،در] آن وقت كس��ی دویست فرسخ راه را در ده ساعت طی
منی كرد .آن وقت��ی كه انتظام دولت را به وَ قر بىمعنى و قُ طر ش��كم
میدانس��تند ،آن ایام مدتی اس��ت گذشته اس��ت .حاال در سه هزار
 -میرزا آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین شاه ،که پس از قتل امیر کبیر به صدارت رسید.
  -فتحعلیشاه قاجار دومین پادشاه قاجاریه.
  -مقصود ملکم گوش��زد کردن خطراتی است که از جانب انگلستان و روسیه ایران را
تهدید می کردند.
  -سنگین و با وقار بودن (فرهنگ فارسی عمید سه جلدی).
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فرس��خی ایران یك قلعه آهنی میس��ازند و می آيند محمّ ره را در دو
ساعت منهدم می كنند .حاال در مقابل اقتدار دول همجوار نه الفاظ عربی
به كار می آید ،نه اس��تخوانهای اجدادی ،حاال چیزی كه الزم داریم
علم اس��ت و بصیرت .هزار قصیده عربی حفظ داش��ته باشید و هزار
فرمان جنابت ابراز منائید ،باز خنواهید فهمید كه دولت ساردانیا كه از
آذربایجان كوچکتر اس��ت و ده سال قبل از این دوازده كرور مالیات
داش��ت ،چطور شد كه حاال س��ی كرور مالیات دارد .میدامن خواهید
فرمود والیت را نظم دادند ،مردم را آس��وده س��اختند ،مملكت را آباد
ف كردن آس��ان اس��ت ،اما وقتی كه از ش��ما
كردند .این الفاظ را ردی 
آبادی والیت كدام است ،همان الفاظ بیمعنی را خواهید
ِ
بپرسند :راهِ
گفت كه هر احمقی در هر ایام گفته است.
عق��ل تنها براى وزارت اين ایام كافی نیس��ت .می��رزا آقاخان از
اغل��ب وزرای فرنگ بالش��ک عاقلتر بود ،با وصف ای��ن هرگاه ادن ی
محرّروزارختانههای فرنگ به جای میرزا آقاخان [وزیر] میشد ،هزار
ب��ار بهت��ر از او وزارت می كرد .اگر به یک رعیت بس��یار عاقل دهات
سیس��تان كسى بگوید در ده ساعت از كرمان می توان رفت به هرات،
خواهد خندید.
دولت علیّه بر حس��ب جنابت با دویس��ت نفر
ِ
اگرچه اكثر از رجال
فراش راه میروند و اگر چه بر حس��ب فهم دو هزار بیت ش��عر عربی
میدانند ،ولی در مراس��م ترقیات مملكتداری [با] سیس��تانی مزبور
هی��چ فرقی ندارند .مثال هزار بار فریاد بكنید كه در دو س��ال ،مالیات
مازندران را می توان با كمال آس��انی به دو كرور رسانید ،باز خواهند
گفت :در ایام انوش��يروان هم چنین چيزی نبوده اس��ت .بلى در ایام
انوشيروان لفظ انگلیس وجود نداشت حاال چند نفر تاجر انگليسى در
خانه خود مىنشینند و به همان تدابیرى كه شما منكر هستید در پنج
 -منظور کشتی جنگی است.
 -نام سابق بندر خرمشهر
 -پادشاهی ساردنی که بعدا دولت متحد ایتالیا را تشکیل داد.
 -هر کرور پانصد هزار تومان است.
 -نویسنده جزء مقصود کارمند ساده است.
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هزار فرس��خى وطن خود به قدر ده مقابل دولت انوشيروان را مطیع و
مملوك خود مىكنند .بلى اكثر عقاید و اعمال ملل فرنگ در ظاهر خالف
عقل مىمناید ولى اگر ما بخواهیم فقط به عقل طبیعى خود حركت كنیم
منتهاى ترقى ایران مثل ايام كیومرث خواهد بود.
علم وراى عقل اس��ت .هرگاه اوضاع فرنگ را به حالت چهار هزار
س��ال قبل از این برگردانند ،وزراى ايران ب��ه زور عقل خود ،عالم را
مس��خر خواهند كرد ام��ا امروز درجه اجتماع علوم بش��رى به جایى
رسیده كه عقل طبيعى در تصور آن حیران است.
مثلًا هرگاه دو هزار نفر آدم بسیار عاقل ایرانى جمع بشوند و تا يک
سال با هم خیال بكنند كه بانک چه چیز است ،يقینًا در اولین نقطه آن
معطل خواهند ماند .عقل فرنگى بههیچوجه بیش��تر از عقل ما نیست،
حرفى كه هست در علوم ایش��ان است و قصورى كه داریم این است
كه هن��وز نفهمیدهامي كه فرنگىها چقدر از ما پيش افتادهاند .ما خیال
مىكنیم كه درجه ترقى آن ها همان قدر اس��ت كه در صنایع ایش��ان
مىبینیم و حال آن كه اصل ترقى ایشان در آئین متدن بروز كرده است
و براى اشخاصى كه از ایران بیرون نرفتهاند ،محال و ممتنع است كه
درجه این نوع ترقى فرنگ را بتوانند تصور منایند .اين مطلب عمده را
منىتوان بیان بكنم مگر به تشبیه مطالب مأنوس.
ک نوع آن را از اجسام و
كارخاجنات یوروپ  بر دو نوع اس��ت :ی 
فلزات ساختهاند و نوع دیگر از افراد بنىنوع انسان ترتیب دادهاند .مثال
از چوب و آهن یك كارخانه س��اختهاند كه از یك طرف پشم مىریزند
و از طرف دیگر ماهوت برمىدارند .و همچنین از بنىنوع انس��ان يک
كارخانه ساختهاند كه از یك طرف اطفال بىشعور مىریزند و از مست
ديگر مهندس و حكم��اى كامل بیرون مىآورند .محصول كارخاجنات
فلزى ك م و بیش در ايران معروف است ،مثل ساعت و تفنگ و تلگراف
و كش��تى بخار .از وضع ترتیب این قسم كارخاجنات فىاجلمله اطالع
داریم .اما از تدابیر و هنرى كه فرنگیها در كارخاجنات انسانى به كار
بردهاند ،اصال اطالعى نداریم .مثال هیچ منىدانیم كه االن در لندن یک
 -اروپا
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كارخانه هس��ت كه اگر از پانصد كرور مالیات دیوان كسى ده تومان
بخورد ،در آن كارخانه المحاله معلوم مىشود و نیز در پاریس چنان
كارخانهاى هست كه اگر در میان هفتاد كرور نفس ،به یكى ظلم بشود
ُحكم��ًا در آن جا بروز مىكند و همچنین كارخانهاى دارند وقتى كه ده
كرور پول در آن جا بریزند بعد مىتوانند صد و بيست كرور پول نقد از
همان كارخانه بیرون بیاورند و خرج كنند.
مل��ل یوروپ هر قدر ك��ه در كارخاجنات و فل��زات ترقى كردهاند،
صد مراتب بیش��تر در این كارخاجنات انسانى پیش رفتهاند .زیرا كه
اختراعات صنایع فرنگ ،اغل��ب حاصل عقل یک نفر يا نتیجه اجتهاد
چن��د نفر از ارباب صنایع بوده اس��ت و حال آن ك��ه این كارخاجنات
انسانى حاصل عقول و اجتهاد كل حكماى روى زمین است .مثال هرگز
بیست نفر مهندس جمع نشدهاند كه یك كارخانه ساعت بسازند ،اما
حال هزار سال است كه در انگلیس و فرانسه سالى هزار نفر از عقال و
حكماى ملت جمع مىشوند و در تكمیل كارخاجنات انسانى مباحثات
و اختراعات تازه مىمنایند.
از این یک نكته مىتوان استنباط كرد كه فرنگیها باید چقدر در این
كارخاجنات انس��انى ترقى كرده باشند .حال چیزى كه در ایران الزم
داریم اين كارخاجنات انس��انى است .مثل كارخانه مالیات ،كارخانه
لشكر ،كارخانه عدالت ،كارخانه علم ،كارخانه امنیت ،كارخانه انتظام
و غیره .هرگاه بگوئیم ما اینها را داریم سهو غریبى خواهیم كرد و اگر
بخواهیم ما خودمان بنشینیم و اين نوع كارخاجنات [را] اختراع بكنیم
مثل این خواهد بود كه بخواهیم از پيش خود كالسكه آتشى بسازیم.
ت انسانى یك كارخانه دارند كه در مركز
در فرنگ میان این كارخاجنا 
دولت واقع شده است و محرک جمیع سایر كارخاجنات مىباشد .این

دستگاه بزرگ را «دستگاه دیوان» مىنامند.
  -لکوموتیو ،قطار راه آهن.
 -مجموع�ه آث�ار می�رزا ملکمخ�ان ،تدوی��ن و تنظیم و مقدمه و حواش��ی محمد محیط
طباطبایی ،تهران ،کتابخانه دانش ،1327 ،صفحههای  7تا .11

واژههای کلیدی
ب��رای این که خوانندگان تصویر بهت��ری از زمان اتفاقات و رویدادها
داش��ته باش��ند ،جدول زمانی حکومت پادش��اهان صفوی در جدول
زیرآورده میش��ود و سعی میگردد که درمورد اصطالحهای فقهی و
واژههایی که در منت کتاب آورده شده ،توضیحی داده شود.
جدول زمانی حکومت پادشاهان صفوی



جدول زمانی حکومت پادشاهان صفوی  -افاغنه – نادر شاه افشار
نام پادشاه

شروع سلطنت پایان سلطنت شروع سلطنت پایان سلطنت

شاه امساعیل اول
شاه طهماسب
شاه امساعیل دوم
سلطان محمد خدابنده
شاه عباس اول
شاه صفی
شاه عباس دوم
شاه سلیمان
شاه سلطان حسین
حکومت افاغنه
نادرشاه افشار

هجری قمری

907
930
984
985
995
1038
1052
1077
1105
1135
1148

930
984
985
995
1038
1052
1077
1105
1135
1148
1159

میالدی

1502
1524
1576
1577
1587
1629
1642
1667
1694
1722
1736

1524
1576
1577
1587
1629
1642
1667
1694
1722
1736
1747

 -این جدول با اس��تفاده از کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی نوشته دکتر ابراهیم
باستانی پاریزی تهیه شده است صفحه .14
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واژههای کلیدی
اجماع فقها:

در اصط�لاح ش��يعه اگر مجتهدي��ن ومتخصصني علم فقه بر يک مس��أله
اتفاقنظر داشته باشند آن را اجماع فقها گویند.
در هر مس��أله فقهى وقتى كه به كتاب (قرآن) وسنت (روايت) نتوان استناد
كرد ،به اجماع استناد میكنند و میگويند مسأله اجماعى است.

امر به معروف:

خواس�تن و وادار كردن ديگران به اجنام احكام و س��نتى كه از نظر ش��رع
اسالم به رمسيت شناخته شده است

َاهلِ ذمه:

یهودیان ،مس��یحیان و زرتش��تیان که با قبول احکام و ش��رایط اهل ذمه
میتوانستند در کشورهای اسالمی زندگی کنند.

اهل کتاب:

غير مسلمانى كه خود را تابع يكى از پيامبران صاحب كتاب مىدانند مانند
يهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان ،که اهل کتاب محسوب می شوند.

انوسیم:

یهودیان��ی که به اجبار تغییر دین میدادند ،ام��ا در پنهان یهودیت خود را
حفظ میکردند.

تعزیر:

در اصطالح شرع :تاديبى است كه مادون ح ّد شرعى باشد ،و فرق آن با حدّ،
آن است كه ح ّد مقدّر و معلوم است و تعزير به نظر امام يا نائب امام است،
ديگر آن كه ح ّد به شبهه ،دفع مىشود بر خالف تعزير ،و ديگر آن كه تعزير
در مورد اطفال نيز اجرا مىشود به خالف حد و از حيث شدت نبايد بالغ بر
ح ّد باشد( .فرهنگ معارف)

توضیحات و واژه های کلیدی
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جدید االسالم:

کسانی که دین دیگری داشتند و تغییر دین میدادند و مسلمان میشدند.

جزیه:
جزیه از نظر فقه اسالمی:

آن چه که بر کفار ذمی در س��ال مقرر دارند ،در اصطالح فقهی ،مالی است
که بر ذمی وضع شود و آن را خراج و مالیات سرانه نیز گویند .نوعی مالیات
که پیغمبر اس�لام و نیز حکام اسالمی پس از ان حضرت ،طی شرایطی از
اهل کتاب :یهود  -مس��یحیان و زردشتیان که در جوار اسالم میزیستهاند
در قبال تامین امنیت از آنها میگرفتند.

جزیه از نگاه غیر مسلمانان:

مالی��ات یا باجی اس��ت که به طور س��رانه بر هر یک از اه��ل کتاب که در
س��رزمینهای اس�لامی زندگی میکردند و منیخواستند مسلمان شوند و
میخواس��تند دین خود حفظ کنند بسته میشد و آنها همه ساله مجبور به
پرداخت آن بودند .عملًا وس��یلهای بود برای حتت فشار قرار دادن آنها که
تغییر دین دهند و مسلمان شوند.

ُج ُنب:

آن كه بر وى غس��ل واجب ش��ده باشد به س��بب جماع (آمیزش جنسی) يا
خروج منى يا هر دو ،واحد و جمع و مؤنث و مذكر در آن يکس��ان است( .و

فاطهّ روا)( .مائده )6 :
ان كنتم جنبا ّ

حای ِـض:
ِ

اسم فاعل از َحیض ،زن حیض دیده ،زنی که عادت ماهیانه ،زنانگی داشته باشد.

ح ّد شرعی:

مجازات بدنى طبق دستور شرع اس�لام در اثر ارتكاب امورى چند ،قانون
كيفرى معروف و معهود اسالمى.

 -معارف و معاريف ،تاليف :سيد مصطفى حسينى دشتى.
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دیه:

مالی که به جبران خون و یا نقص عضو بدنی پرداخت میشود.

شرایط اهل ذمه:

ش��رایطی که اهل ذمه در سرزمینهای اس�لامی باید قبول میکردند و به
آنها عمل میکردند تا جان و مالشان محفوظ باشد.

غنا:
موسیقی
ِقصاص:

در اصطالح فقه اسالمی :مجرم را به مانند [به همان صورت که] جرمى كه
مرتكب شده مجازات كردن.

طاغوت:

هر چه جز خدا که پرستیده شود ،سرپیچی از طاعت هرچه که مخالف خدا
باشد.

فتوا:

حکم ،رای یا بیان حکم فقیه اسالمی.

کافر:

کافر از دیدگاه فقه شیعی کسی است که منکر خداست ،یا برای خدا شریک
قرار میدهد ،یا پیغمبری حضرت محمد را قبول ندارد.

کافر ذمی:

مسیحیان ،یهودیان و زردشتیان از نظر فقه شیعی جزو کفار ذمی محسوب

میشوند.
-توضیح املسائل آیتاهلل خمینی ،بخش جناسات ،کافر مسئله 106
توضیح املسائل آیت اهلل عبدالکریم اردبیلی ،بخش جناسات ،کافر مسئله 91
توضیح املسائل آیت اهلل سید علی سیستانی ،بخش جناسات ،کافر مسئله 107
توضیح املسائل آیت اهلل فاضل لنکرانی ،بخش جناسات ،کافر مسئله 109
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کافر حربی:

متام غیر مس��لمانان ،غیر مسیحی ،یهودی و زرتشتی کافر حربی هستند،
که مس��لمانان باید با آنها جنگ کنند تا همه آنها مسلمان شوند یا کشته
			
شوند.

کفاره:

عملی که انسان باید برای جبران گناهش اجنام دهد.

گالوت:

جایگاه بیرون از اسراییل [برای یهودیان] که معموال [برای آنها] مشحون

از درد و رجن است.

َم ِ
تعه:

عقد و ازدواج موقت ،صیغه.

مرتد:

از دین برگشته ،کسی که از اسالم برگشته و به دینی دیگر گراییده باشد.
مسلمانى كه منكر خدا و رسول يا حكمى از ضروريات دين شده كه انكارش
به انكار خدا و رسول بر مىگردد

مرتد فطرى:

كس��ى ك��ه از پدر يا م��ادر يا پدر و مادر مس��لمان متولد ش��ده و خودش
نيزمسلمان بوده و سپس دینی دیگر انتخاب کرده است.

مرتد ملى:

كس��ى كه از پدر و مادر غير مسلمان متولد شده ولى خودش مسلمان شده
و مجددًا به دینی دیگر غیر از اسالم گراییده است.

مسکرات:

چیزهایی که مست کننده هستند.

 -نتصر ،امنون :پادیاوند ،پژوهش نامه یهود ایران ،به کوشش امنون نتصر  ،جلد یکم
پاینوشت صفحه .113
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مصافحه:

دست دادن به شیوه سنتی اسالمی.

جنس:

ناپاک ،پلید.

نهى از منكر:

بازداشنت ديگران از هر عملى كه به حكم شرع اسالم ناپسند است.

هبه:

بخشش.

منابع:
کتابهای فارسی
 -1آبادیان .حس�ین :مبانی نظری حکومت مش�روطه و مشروعه ،تهران،
نشر نی.1374 ،
 -2آجودان�ی .ماش�اءاهلل :مش�روطه ایرانی ،تهران ،اخت��ران ،چاپ هفتم
.1385
 -3آخون�دزاده  .فتحعلی :مکتوبات ،به کوشش بهرام چوبینه ،فرانکفورت
آملان.2006 ،
.4آدمی�ت .فریدون :امیر کبیر و ایران ،تهران ،انتش��ارات خوارزمی1361 ،
خورشیدی چاپ ششم،
 -5آدمی�ت .فریدون :اندیش�ه ترق�ی و حکومت قان�ون ،تهران ،خوارزمی،
.1351
 -6آدمی�ت .فریدون :ایدئولوژی نهضت مش�روطیت ای�ران ،تهران ،پیام،
چاپ اول  2535شاهنشاهی1355( ،خورشیدی).
 -7آدمیت .فریدون :فکر دمکراس�ی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران،
تهران ،پیام ،چاپ سوم .1363
 -8آدمیت .فریدون :مجلس اول و بحران آزادی ،تهران ،روشنگران،
 -9آصف .محمد هاشم :رستم التواریخ ،به اهتمام محمد مشیری
 -10آف�اری .ژانت :انقالب مش�روطه ای�ران ،ترجمه رضا رضایی ،تهران،
نشر بیستون.1379 ،
 -11ابراهیم�ی ورکیانی .محمد :ازدواج با بیگانگان ،قم ،انتش��ارات تبلیغ
اسالمی.1377 ،
 -12ابن خلدون .ابوظیر عبدالرحمان :تاریخ ابنخلدون ،ترجمه عبداحملمد
آیتی ،تهران ،موسسه مطالعات و حتقیقات فرهنگی ،چاپ اول .1364
 -13اشپولر .برتولد :تاریخ ایران در قرون خنستین اسالمی ،ترجمه جواد
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فالطوری ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم .1364
 -14اشپولر .برتولد :تاریخ مغول در ایران ،ترجمه دکتر محمود میرآفتاب،
تهران ،بنگاه ترجمه ونشر کتاب.1351 ،
 -15اش�رافیان .ک .ز- ،م.ر .آروانو :دولت نادرش�اه افشار ،ترجمه حمید
مومنی ،تهران ،شبگیر ،چاپ دوم  1356( 2536خورشیدی)
 -16انوری ،دیوان اشعار ،با مقدمه سعید نفیسی ،تهران ،انتشارات نگاه،
.1376
 -17اوب�ن .اوژن :ای�ران امروز  ،1907 – 1906ترجمه علیاصغر س��عیدی،
تهران ،زوار.1362 ،
 -18بازگیر .یداهلل :قصاص عضو و دیه اعضا ،تهران ،ققنوس.1378 ،
 -19باس�تانی پاریزی .ابراهیم :جامع املقدمات ،نش��ر کرمان ،چاپ اول
.1363
 -20باس�تانی پاریزی .ابراهیم :حصیرس�تان ،ته��ران ،علمی ،چاپ اول
.1382
 -21باس�تانی پاریزی .ابراهیم :سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،تهران،
صفی علیشاه ،چاپ سوم .1362
 -22باس�تانی پاریزی .ابراهیم :ماه و خورش�ید و فلک ،قم ،نش��ر خرم،
.1376
-23باستانی پاریزی .ابراهیم :وادی هفت واد  -بحثی در تاریخ اجتماعی
و آث�ار تاریخی کرمان ،تهران ،انتش��ارات اجنمن آثار مل��ی1355( 2535 ،
شمسی).
 -24بامداد .مهدی :شرح حال رجال ایران ،تهران ،زوار.1357 ،
 -25بدلیسی .امیرشرف خان :شرفنامه بدلیسی یا تاریخ مفصل کردستان،
به قلم محمد عباسی ،تهران ،موسسه مطبوعاتی علمی.
 -26براون .پرفسور ادوارد گرانویل :تاریخ ادبیات در ایران ،ترجمه رشید
یامسی ،تهران ،ابن سینا ،چاپ سوم .1345
 -27براون .پرفس�ور ادوارد گرانویل :یکس�ال در می�ان ایرانیان ،ترجمه
مانی صاحلی عالمه ،تهران ،انتشارات ماهریز ،چاپ اول .1381
 -28بالذری .احمد ابن یحیی :فتوح البلدان ،ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش،
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به تصحیح استاد محمد فرزان ،تهران ،سروش 1364 ،چاپ دوم.
 -29پوالک .یاکوب :سفرنامه پوالک ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران،
انتشارات خوارزمی ،چاپ اول .1361
 -30پیرزاده زاهدی .ش�یخ حس�ین :سلسلة النس�ب صفویه ،به کوشش
پرفسور ادوارد براون ،برلین ،انتشارات ایرانشهر 1343 ،قمری ،صفحههای
 10و  ،11چاپ مجدد در تهران ،اقبال.1351 ،
 -31تاری�خ ایران از دوره باس�تان تا پایان س�ده هجده�م میالدی ،گروه
پژوهشگ�ران روس ،ترجمه کریم کش��اورز ،تهران ،انتشارات پیام ،چاپ
چهارم .1354
 -32تاری�خ ایران کمبریج ،گردآورنده جی .آ .بویل ،مترجم حسن انوشه،
تهران ،امیرکبیر 1366 ،چاپ اول ،جلد پنجم.
 -33تاورنیه .ژان باتیس�ت :س�فر نامه تاورنی�ه ،ترجمه ابوتراب نوری،
تهران ،کتابخانه سنایی – کتابفروشی تایید.
 -34تودالی�ی .ربای بنیامین :س�فرنامه ربای بنیامی�ن تودالیی ،ترجمه
مهوش ناطق ،تهران ،انتشارات کارنگ ،سال .1380
 -35جعفریان .رسول :بست نشینی مشروطهخواهان در سفارت انگلیس،
تهران ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.1378 ،
 -36جعفریان .رس�ول :دین وسیاس�ت در دوره صف�وی ،قم ،انصاریان،
.1370
 -37جعفریان .رس�ول :صفویه از ظهور تا زوال ،تهران ،موسسه فرهنگی
دانش واندیشه معاصر.1378 ،
 -38جعفری�ان .رس�ول :علل برافت�ادن صفویان ،دیدگاههای سیاس�ی
قطبالدین نیریزی ،تهران ،مرکز چاپ و نش��ر سازمان تبلیغات اسالمی،
چاپ اول .1372
 -39جعفریان .رسول :مقاالت تاریخی ،قم  ،نشر الهادی ،1377 ،دفترهای
اول تا چهارم.
 -40جعفریان .به کوش�ش رس�ول :میراث اسلامی ای�ران ،قم ،کتابخانه
آیتاهلل مرعشی جنفی ،دفترهای اول تا هشتم.
 -41جکس�ن .ویلیامز :سفرنامه ویلیام جکس�ن ،ترجمه منوچهر امیری و
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فریدون بدرهای ،تهران ،انتشارات خوارزمی ،سال  1357چاپ دوم.
 -42جم�الزاده .محمدعلی :س�ر و ته یک کرب�اس ،تهران ،کانون معرفت،
بدون تاریخ انتشار.
-43جهود کش�ان :از نویسندههای ناشناخته در عصر مشروطه ،تصحیح
هارون و هومن ،انتشارات کتاب ارزان ،استکهلم سوئد ،چاپ اول زمستان
/1383فوریه .2005
 -44حائری .عبدالهادی :خنس�تین رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو
رویه متدن بورژوازی غرب ،تهران ،امیرکبیر.
 -45حزین .ش�یخ محمدعلی :تاریخ حزین ،اصفهان ،کتابفروشی تايید،
چاپ دوم ،سال .1334
 -46خاقانی :دیوان ش�عر ،ویراس��ته دکتر میرجاللالدین کزازی ،تهران،
نشر مرکز.1375 ،
-47خالق�ی .عل�ی :اندیش�ه سیاس�ی فیض کاش�انی  -بخ�ش زندگی و
شخصیت فیض کاشانی ،بوستان کتاب.
 -48خمینی .روحاهلل :حتریر الوسیله ،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی،
جلدهای اول و چهارم.
-49درهوهانی�ان .هاروت�ون :تاریخ جلف�ای اصفه�ان ،ترجمه لئون .گ.
میناسیان و م.ع .موسوی فریدنی ،اصفهان ،نشر زندهرود.
 -50دالواله .پیترو :سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمه دکتر شعاعالدین شفا،
تهران ،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ دوم.
-51دالوال�ه .پیت�رو :س�فرنامه پیترو دالواله ،ترجم��ه محمود بهفروزی،
تهران ،دیدآور.1380 ،
 -52دوس�ری :ای�ران در  1839و  1840میلادی ،س��فارت فوقالعاده کنت
دوسری ،ترجمه احسان اشراقی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1362 ،
 -53دولتآب�ادی .یحی�ی :حی�ات یحیی ،تهران ،فردوس��ی ،چاپ چهارم
.1363
 -54راون�دی .مرتضی :تاریخ اجتماعی ای�ران ،تهران ،امیرکبیر،1359 ،
جلد چهارم بخش دوم.
 -55راون�دی .مرتضی :تاریخ اجتماعی ای�ران ،تهران ،امیرکبیر،1359 ،
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جلد سوم.
 -56رضوی .سید محمد :خاطرات نواب وکیل( ،مناینده دوره سوم مجلس
شورای ملی)
 -57ره�ر ب�رن .کالوس :نظام ای�االت در دوره صفویه ،ترجمه کیکاووس
جهانداری ،تهران ،بنگاه ترجمه و نش��ر کتاب 2357 ،شاهنشاهی (1357
شمسی)
 -58زرینکوب .عبداحلسین :دو قرن سکوت ،تهران ،جاویدان ،چاپ هفتم
 1356( 2536خورشیدی)
 -59زمانی ،محمدحس�ین :طهارت و جناس�ت اهل کتاب و مشرکان در فقه
اسالمی ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول .1378
 -60سانس�ون :س�فرنامه سانس�ون ،ترجمه دکتر تق��ی تفضلی ،تهران،
ابنسینا.1346 ،
 -61سایکس .سر پرسی :تاریخ ایران سرپرسی سایکس ،ترجمه محمدتقی
فخر داعی گیالنی ،تهران ،دنیای کتاب ،چاپ دوم.
 -62س�پنتا .عبداحلس�ین :تاریخچه اوقاف اصفهان ،اصفهان ،انتشارات
اداره کل اوقاف استان اصفهان.1346 ،
 -63سروش�یان .جمش�ید :س�واد آموزی و دبیری در دین زرتشت ،ارواین
– کالیفرنیا.1988 ،
 -64س�فرنامه ونیزی�ان در ای�ران ،ترجمه دکتر منوچه��ر امیری ،تهران،
خوارزمی.1349 ،
 -65سیوری .راجر :ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،انتشارات
نشر مرکز ،چاپ ششم.1372 ،
 -66شاردن :سیاحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسی ،تهران ،امیرکبیر،
 ،1345نه جلد.
 -67ش�املو .ولیقل�ی بن داودقل�ی :قصص خاقان�ی ،تصحیح و پاورقی
از سید حسن سادات ناصری ،تهران ،س��ازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی 1374 ،چاپ اول.
 -68ش�ریعتی .دکترعلی :تش�یع علوی و تشیع صفوی ،بدون ذکر محل
چاپ  -نام ناشر و سال انتشار.
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 -69ش�همردان .رشید :تاریخ زرتش�تیان – فرزانگان زرتشتی ،سازمان
انتشارات فروهر.1363 ،
 -70صف�ا .دکتر ذبیحاهلل :تاریخ ادبی�ات در ایران ،تهران ،فردوس ،چاپ
سوم  ،1366جلد پنجم.
 -71طالب�وف .عبدالرحیم :مس�الک احملس�نین ،با مقدمه و حواشی باقر
مومنی ،تهران ،انتشارات شبگیر 2536 ،شاهنشاهی ( 1356شمسی).
 -72طالبوف .عبدالرحیم :کتاب احمد ،با مقدمه و حواش��ی باقر مومنی،
تهران ،انتشارات شبگیر 2536 ،شاهنشاهی ( 1356شمسی).
 -73طاهری.ابوالقاس�م :تاریخ سیاس�ی اجتماعی ایران ،تهران ،شرکت
سهامی کتابهای جیبی.1349 ،
 -74طبری .محمدبنجریر :تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران،
اساطیر 1364 ،چاپ سوم.
 -75طهرانی .محمد ش�فیع :مرآت واردات ،با مقدمه و تصحیح و تعلیقات
دکتر منصور صفت گل ،تهران ،میراث مکتوب ،جاپ اول .1383
 -76ظهیرالدوله :خاطرات ظهیرالدوله ،به کوش��ش ایرج افش��ار ،تهران،
شرکت سهامی کتابهای جیبی.1351 ،
 -77عال�م آرای صف�وی :به کوش��ش یداهلل ش��کری ،تهران ،انتش��ارات
اطالعات.1363 ،
 -78عاملی (شیخ بهایی) .بهاالدین :جامع عباسی ،تهران ،فراهانی
 -79عقیقی بخشایشی :فقهای نامدار شیعه ،قم ،دفتر نشرنوید اسالم.
 -80عمید زجنانی .عباس�علی :حقوق اقلیتها ،تهران ،دفتر نش��ر فرهنگ
اسالمی ،چاپ سوم پاییز .1363
 -81فشاهی .محمدرضا :واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال،
تهران ،جاویدان 1356( 2536 ،شمسی).
 -82فلور .ویلم :اشرف افغان بر ختتگاه اصفهان ،ترجمه دکتر ابوالقاسم
سری ،تهران ،انتشارات توس 1367 ،چاپ اول.
 -83فوریه :س�ه س�ال در دربار ایران  -خاطرات دکتر فوریه پزشک ویژه
ناصرالدین شاه ،ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،دنیای کتاب.
 -84فیض کاش�انی .محس�ن :دیوان فیض کاش�انی ،باتصحیح سیدعلی
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شفیعی ،تهران ،نشر چکامه ،چاپ چهارم .1375
 -85قمی .حسن ابن محمد :تاریخ قم ،به تصحیح و حتشیه استاد جاللالدین
تهرانی ،تهران ،انتشارات طوس.1361 ،
 -86کرمانش�اهچی .حش�متاهلل :حتوالت اجتماعی یهودیان ایران در قرن
بیستم ،لسآجنلس ،شرکت کتاب 1386 ،خورشیدی 2007/میالدی.
 -87کرمان�ی .می�رزا آقاخان :س�ه مکتوب ،به کوش��ش و ویرایش بهرام
چوبینه ،استکهلم سوئد ،آپریل .2005
 -88کرمان�ی .می�رزا آقاخان :ص�د خطابه ،ویراس��تار دکتر محمدجعفر
محجوب ،لسآجنلس ،شرکت کتاب 2006 ،میالدی.
 -89کرمانی .ناظماالسلام :تاریخ بیداری ایرانیان ،به اهتمام س��عیدی
سیرجانی ،تهران ،انتشارات آگاه -نوین ،چاپ چهارم .1362
 -90کرم�ر .جوئل.ل :احیای فرهنگی آلبویه ،ترجمه محمدس��عید حنایی
کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،سال  ،1375چاپ اول.
 -91کروسینسکی .تاوزویودا :سفرنامه کروسینسکی ،ترجمه عبدالرزاق
دُ نبلی ،تصحیح دکتر مریم احمدی ،تهران ،توس ،چاپ اول .1363
 -92کس�روی .احم�د :تاریخ مش�روطه ای�ران ،تهران ،امی��ر کبیر ،چاپ
دوازدهم  2535شاهنشاهی 1355/خورشیدی.
 -93کس�روی .احمد :شیخ صفی و تبارش ،تهران ،انتشارات جار2535 ،
شاهنشاهی( 1355شمسی).
 -94کمپفر .انگلبرت :سفر نامه کمپفر ،ترجمه کیکاوس جهانداری ،تهران،
خوارزمی ،چاپ دوم سال .1360
 -95کی�ا .ص�ادق :نقطوی�ان ی�ا پس�یخانیان ،تهران ،انتش��ارات اجنمن
ایرانویج 1320 ،یزدگردی.
 -96گردیزی .ابوس�عید عبداحلی :زین االخبار گردیزی ،تصحیح عبداحلی
حبیبی ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1347 ،
 -97گیالننتز .پطرس دی س�رکیس :سقوط اصفهان گزارشهای گیالننتز
درباره حمله افغانان وس��قوط اصفه��ان ،مترجم محمد مهریار ،اصفهان،
انتشارات گلها ،چاپ دوم .1371
 -98لسانامللک سپهر  .محمد تقی :ناسخ التواریخ ،تهران ،کتابفروشی
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اسالمیه.1353 ،
 -99لکهارت .الرنس :انقراض سلسله صفویه واستیالی افاغنه در ایران،
ترجمه مصطفی قلی عماد ،تهران ،مروارید ،چاپ دوم.
 -100لوی .دکتر حبیب :تاریخ یهود ایران ،باز نوشته دکتر هوشنگ ابرامی،
لسآجنلس .1376
 -111لوئی�س و برنارد :تاریخ امساعیلیان ،ترجمه دکتر فریدون بدرهای،
تهران ،انتشارات توس ،اسفند .1362
 -102محیط مافی .هاش�م :مقدمات مش�روطیت ،به کوشش مجید تفرشی
– جواد جان فدا ،تهران ،انتشارات علمی.
 -103مجد همگر ،دیوان شعر.
 -104مجلسی .محمدباقر 25 :رساله فارسی ،رساله صوایق الیهود ،حتقیق
سید مهدی رجایی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی.1412 ،
 -105مجلسی .محمدباقر :حلیةاملتقین ،تهران ،بهزاد.1375 ،
 -106مجلسی .محمدتقی :احکام اهل ذمه یا رساله جهادیه ،میراث اسالمی
ایران دفتر س��وم ،به کوشش سید ابواحلسن مطلبی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل
مرعشی جنفی.1375 ،
 -107مجیر شیبانی .دکتر نظامالدین :تشکیل شاهنشاهی صفویه ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.1346 ،
 -108مدرسی .آیتاهلل حاج سید محمدتقی :الفقه االسالمی.
 -109مراغ�های .زینالعابدی�ن :س�یاحتنامه ابراهیمبی�ک ،به کوش��ش
محمدعلی سپانلو ،تهران نشر اسفار.1364 ،
 -110مرواری�د  .یونس  :ادوار مجلس قانون گذاری در دوران مش�روطیت،
تهران ،نشر اوحدی ،بهار .1377
 -111مسعود سعد سلمان ،گزیده اشعار مسعود سعد ،به کوشش حسین
لسان ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ هفتم .1378
 -112مشیرزی .میرمحمد سعید :تذکره صفویه کرمان ،مقدمه و تصحیح و
حتشیه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ،نشر علم ،چاپ اول.
 -113ملکزاده .دکتر مهدی :تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،تهران ،علمی،
چاپ سوم .1363
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 -114ملکونف .بینا :سفرنامه ایران و روسیه ،تالیف عزالدوله و ملکونف،
به کوش��ش محمد گل�بن و فرامرز طالبی ،تهران ،دنی��ای کتاب ،چاپ اول
.1363
 -115می�رزا ص�احل .غالمحس�ین :مذاکرات مجلس اول ،ته��ران ،مازیار،
.1384
 -116مینورس�کی :س�ازمان اداری حکومت صفوی ،حتقیقات و حواشی و
تعلیقات اس��تاد مینورس��کی بر تذکرةامللوک ،ترجمه مسعود رجبنیا ،به
کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی ،تهران ،امیرکبیر.1378 ،
 -117ناص�ر خس�رو قبادیان�ی ،دیوان ش�عر .تنظیم و نظ��ارت جهانگیر
منصور ،انتشارات نگاه ،تهران.1375 ،
 -118نتصر .امنون :پادیاوند ،پژوهش نامه یهود ایران ،به کوشش امنون
نتصر ،جلد یکم ،لسآجنلس ،مزدا.1996 ،
 -119نتصر .امنون :مقاله گزارشات آلیانس ،پادیاوند ،پژوهشنامه یهود
ایران ،به کوشش امنون نتصر ،جلد دوم ،لسآجنلس ،مزدا.1997 ،
 -120نراق�ی .حس�ین :تاریخ اجتماعی کاش�ان ،تهران ،انتشارات علمی
فرهنگی ،چاپ دوم .1365
 -121نظامامللک طوس�ی .خواجه ابوعلی :س�یر امللوک یا سیاستنامه،
به اهتمام هیوبرت دارک ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ دوم سال
.1364
 -122نظامی گنجوی ،دیوان شعر.
 -123نوری .ش�یخ فضلاهلل :رس�اله حرمت مش�روطه ،از کتاب رس��ائل
مشروطیت ،به کوشش غالمحس��ین زرگرینژاد ،تهران ،انتشارات کویر،
چاپ اول .1374
 -124نوی�ن .دکتر پرویز و عباس خواجه پیری :حقوق مدنی ( ،)8تهران،
گنج دانش ،چاپ اول .1378
 -125وزی�ری .احمدعلیخ�ان :تاری�خ کرم�ان ،به کوش��ش دکتر ابراهیم
باستانی پاریزی ،تهران ،علمی ،چاپ سوم  ،1364در دو جلد.
 -126وزیری کرمانی .احمدعلیخان :جغرافیای کرمان ،به کوش��ش دکتر
ابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ابنسینا.1352 ،
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 -127وحید قزوینی .محمدطاهر :عباس�نامه ،به تصحیح ابراهیم دهگان،
اراک ،انتشارات کتابفروشی داوری.1329 ،
 -128وحی�دی .حبی�باهلل :قانون مجازات اسلامی ،تهران ،نش��ر آبتین،
تابستان .1371
 -129وقای�ع اتفاقی�ه ،گزارشه�ای خفیه نویس�ان انگلیس :به کوش�ش
سعیدی سیرجانی ،تهران ،انتشارات نوین ،چاپ دوم .1362
 -130یزدانیان .حسین :زندگی یعقوب لیث ،تهران ،انتشارات طوس ،چاپ
سوم  1356( 2536خورشیدی).
 -131یعق�وب .احمدبنابی  :تاریخ یعقوب�ی ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی،
تهران ،علمی فرهنگی 1366 ،چاپ پنجم ،در دو جلد.
 -132یکتایی .مجید :پیدایش مشروطه در ایران ،اقبال 2536 ،شاهنشاهی
( 1356شمسی).
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نشریات و مقاالت:
 -1ابراهیم�ی .محم�د :مقال�ه تاثی�ر دین ب�ر میزان دیه ،س��ایت اینترنتی
دادگستری جمهوری اسالمی.
 -2امینی .تورج :مقاله مجلس اول و تساوی حقوق اقلیتهای مذهبی
 -3به�ار .ملک الش�عرا :مقاله یک قصیده پهلوی ،مجله س�خن ،سال دوم
شماره  8شهریور سال  ،1324صفحه های  577تا .581
 -4بهبو .هویک :مقاله مبانی برابری دیه ،مصاحبه با هویک بهبو ،روزنامه
همشهری 7 ،خرداد  28/1382می  ،2003شماره .3062
 -5تبریزی .محمدحس�ین بنعلی :رس�اله کش�ف املراد من املش�روطه و
االستبداد ،آورده شده در کتاب مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه،
آبادیان ،صفحه .49
 -6تقوی اخوی .سید نصراهلل :رساله سئوال و جواب در فواید مجلس ملی،
کتاب رسایل مشروطیت ،صفحههای  261تا .272
 -7جعفریان .رس�ول :مقاله پیش�ینه تشیع در کاش�ان ،از کتاب :مقاالت
تاریخی دفتر دوم ،قم ،دفتر نشر الهادی،1376 ،
-8خالقی .علی :مقاله اندیشههای سیاسی شیخ علینقی کمرهای ،نشریه
حکومت اسالمی شماره .2
-9خلخالی .عماد العلما :رس�اله بیان سلطنت مشروطه و فوائدها ،کتاب
رسایل مشروطیت ،صفحههای  295تا .334
 -10دان�ش پ�ژوه .محمد تقی :مقاله یک پرده از زندگانی ش�اه طهماس�ب
صفوی ،مجله دانش��کده ادبیات و علوم انسانی مشهد ،سال هفتم شماره
چهارم شماره مسلسل  ،28زمستان .1350
 -11ستوده .منوچهر :مقاله تبریز در روزگار خواجه رشیدالدین فضلاهلل،
از کتاب :مجموعه خطابههای حتقیقی درباره رشیدالدین فضلاهلل همدانی،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران 1350 ،شمسی.
 -12س�لطان محمدی .ابولفضل :مقاله مروری بر زندگانی سیاسی عالمه
محمد باقر مجلسی ،فصلنامه حکومت اسالمی شماره .20
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 -13ش�هبازی .عب�داهلل :مقال�ه کالبد ش�کافی ختریب حس�ینیه دراویش
گنابادی ،خبرگزاری انتخاب 20 ،فروردین .1385
 -14صانعی .آیت اهلل یوس�ف :مقاله برابری دیه زن و مرد مس�لمان و غیر
مسلمان.
 -15صوراسرافیل :دوره کامل نشریه صوراسرافیل ،چاپ دوباره ،تهران،
نشر تاریخ ایران 1361 ،شمسی.
 -16طبیب منشادی .سید محمد :شرح شهادت شهدای منشاد.
 -17عابدینی .احمد :مقاله بحثی در باره پاک بودن ذاتی انسان ،کاوشی
نو در فقه اسالمی ،شماره .7
 -18عابدینی .احمد :ناپاکی کافران ومشرکان از نگاه دلیل اجماع ،کاوشی
نو در فقه اسالمی ،شماره .7
 -19عریضه وکالی اجنمن پارس�یان به ناصرالدینشاه ،ایران نامه ،سال
دوازدهم شماره  1و  2زمستان  1379بهار .1380
 -20غریبی�ان .روبی�ک :سرنوش�ت ارامنه در جمهوری اسلامی – تراژدی
قتلعام سفید ،منتشر شده در سایت خبری اخبار روز.
 -21فرهمند .یونس :شروط العمریه -معرفی متنی کهن در باب اهل ذمه،
فصل نامه تاریخ اسالم ،شماره  ،10تابستان .1381
 -22فصلنامه تاریخ معاصر ایران :مقاله ش�رح اولین سالگرد مشروطه،
نوشته ولد میرزا نصراهلل تفرشی ،به اهتمام محمد معینی ،سال نهم ،شماره
 ،34تابستان .1384
 -23فصلنام�ه تاریخ معاصر ایران :مقاله ص�ورت ماده دوم متمم قانون
اساس�ی ای�ران پیش��نهادی حاج ش��یخ فضلاهلل نوری مصوبه در مجلس
شورای ملی ،سال دهم ،شماره  ، 38تابستان .1385
 -24فصلنامه تاریخ معاصر ایران :عریضه زرتش�تیان مبنی بر تقاضای
داشتن مناینده در مجلس ش�ورای ملی ،سال دهم ش��ماره  ،38تابستان
.1385
 -25فالحزاده .محمد حس�ین :حفظ حرمت مس�جد (مقاله) ،دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم – مرکز مطالعات وحتقیقات اسالمی
 -26کریمی .علیرضا :مقاله س�لطان علما ،فصلنامه حکومت اس�لامی،
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شماره .6
 -27کدیور .محسن :مقاله مساله بردهداری در اسالم معاصر ،برگرفته از
سایت اختصاصی محسن کدیور در اینترنت.
 -28کدیور .محس�ن :مقاله حقوق بش�ر و روش�نفکر دین�ی ،مجله آفتاب،
شماره  ،27تیرماه .1382
 -29کالنت�ری .علی اکبر :چش�م اندازی به نظام جزیه و مناس�بات جدید
جهانی ،فصلنامه فقه اهل بیت فارسی شماره  5و .6
 -30الری .س�ید عبداحلس�ین :رساله قانون مشروطه مش�روعه ،از کتاب
رسایل مشروطیت ،صفحههای  386و .387
 -31الیحه مراد از مش�روطیت در س�ایر ممالک  -مقصود از مشروطیت در
ایران ،عبداهلل مازندرانی و محمد کاظم خراسانی ،نقل شده در کتاب رسائل
مشروطیت زرگرینژاد .صفحههای  485و .486
 -32لطفی .اسداهلل :مقاله توارث مسلمان و کافر ،فصلنامه مشکوة شماره
.57
 -33لکزایی .جنف :مقاله درآمدی بر اندیش�ه سیاس�ی محقق سبزواری،
فصلنامه حکومت اسالمی شماره .5
 -34لک زایی .جنف :مقاله رابطه فرد و دولت در اندیش�ه سیاس�ی محقق
سبزواری ،فصلنامه حکومت اسالمی شماره 20
 -35لک زایی ،جنف :مقاله روضة االنوار عباسی  -رابطه مجتهد و سلطان،
فصلنامه علوم سیاسی شماره .1
 -36لک زایی .جنف :نگاهی به اندیش�ه سیاسی فقهی سبزواری در کفایة
االحکام ،فصلنامه حکومت اسالمی.
 -37لنگرودی .شمس :مقاله عصر مشروطه تغییر در فرم و محتوا ،مجله
تالش ،سال ششم ،شماره  ، 26مرداد ماه  ،1385آگوست .2006
 -38محالت�ی غروی .محمد امساعیل :رس�اله الئالی املربوطه فی وجوب
املشروطه ،کتاب رسائل مشروطیت ،صفحههای  489تا .549
 -39ملکمخ�ان :رس�اله کنسطیطوس�یون :فصلنامه ایران نامه ،س��ال
نوزدهم ش��ماره  1و  ،2زمستان 1379و بهار  1380صفحههای  210و ،211
به نقل از هما ناطق ،درباره رساله کنسطیطوسیون ،نشریه الفبا دوره جدید،
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جلد پنجم زمستان .1363
 -40ملکم خان :رساله یا دفتر تنظیمات.
 -41ملکوتیفر .ولیاهلل :مقاله غنا از دیدگاه محقق س�بزواری ،فصلنامه
مشکوة شماره .53
 -42جنفی .محمدحس�ین :ورود کافران به مساجد واماکن مقدسه ،کاوشی
نو در فقه اسالمی ،شماره .10
 -43جنفی مرندی .شیخ ابواحلسن :رساله دالئل براهین الفرقان فی بطالن
قوانین نواس�خ محکمات القران ،رسائل مشروطیت به کوشش غالمحسین
زرگرینژاد ،صفحههای  195تا .255
 -44ن�وری .ش�یخ فض�لاهلل :رس�اله حرمت مش�روطه ،از کتاب رس�ائل
مش�روطیت ،به کوشش غالمحس��ین زرگرینژاد ،تهران ،انتشارات کویر،
چاپ اول  ،1374صفحه .160
 -45هاش�می (رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی) .س�ید محمود:
مقاله میراث غیرمسلمان ،فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ،شماره .29
 -46هاشمی (رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسالمی) .سید محمود :مقاله
دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان ،مجله فقه فارسی ،شماره .28
 -47هدایتی .س�ید هاش�م :اقلیتهای قومی و توسعه سیاسی ،ماهنامه
آفتاب ،شماره  ،34فروردین واردیبهشت .1383
 -48ناطق .هما :اجنمن شورایی در انقالب مشروطه
 -49نش�ریه ایرانش�هر چاپ لسآجنلس سال هش�تم :مقاله آیا زرتشتیان
کافرند؟ شماره  ،133تاریخ جمعه  1تیرماه  28 ،1380ژوئن .2001
 -50یوسفی اشکوری .حسن :روح و جان مشروطه برابری انسانها است،
گفتگو با ناصر رحیمخانی.

فهرستاعالم

نام اشخاص
آ

آبادیان .حس��ین ،354 ،344 ،342 ،336
499
آجودان��ی .ماش��اءاهلل ،385 ،343 ،342
499 ،386
آخوند حاجی علیاصغر 300
آخوند خراسانی  -رجوع کنید به خراسانی.
محمدکاظم
آخوند رس��تمآبادی .آی��تاهلل ،335 ،345
376
آخوندزاده .فتحعلی ،301 ،300 ،298 -296
499 ،322 ،307
آدمیت .فری��دون ،314 ،299 -295 ،282
،380 ،342 ،341. ،329 ،328 ،321 ،315.
499.،387
آرمین .محسن 342
آروانو .م.ر 500 ،193
آرینپور .یحیی 315 ،302
آژیر 161
آذرت��اش .دکتر آذرن��وش ،165 ،159 ،76
500
آذری .رضا 385
آصف .محمدهاشم 499 ،120
آفاری .ژانت 499 ،387
آقازاریان .کاتان 117
آقاسیدابراهیم 367

آقاسیدمحمدباقر 367
آقا سیدمحمدحسن 367
آقاسیدمیرزامحمد 288
آقاسیدیحیی 377 ،376 ،218 ،217
آقامیرزامحمود 367
آقامیرزاهاشم 367
آقاجنفی-رج��وع کنید ب��ه جنفیاصفهانی.
محمدتقی
آقاها .ملیک 117
آملی .محمدتقی 226
آملی .مالمحمد 379 ،348
آنتونیو (پدر)  -رجوع کنید به جدیداالسالم.
علیقلی
آجنوللو 21
آنقوره (اسقف اعظم)111 .
آیتی .عبداحملمد 499 ،205
آیتی .محمدابراهیم 508 ،205 ،168

ا

ابرامی .دکتر هوشنگ 506 ،35 ،14 ،13
ابراهیم بنعباس 467
ابراهیم .محمدبن 181
ابراهیمی .محمد 510 264 ،237 ،262
ابراهیمی ورکیانی .حجتاالس�لام محمد
499 ،237
ابنابیالعاص .عثمان 167
ابن ابییعقوب .احمد 205
ابن براج 224 ،148
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ابن بلخی 165
ابن خلدون .ابوظیر عبدالرحمان 499 ،205
ابنحمزه معروف به عمادالدین 148
ابنحنیف ،عثمان 168
ابناخلطاب .عمر (خلیفه دوم) ،72 ،21 ،20
،173 ،169 ،168 ،167 ،160 ،109 ،83
488 ،268 ،204 ،175 ،174
ابنزهره .سید ابواملکارم 225 ،165 ،148
ابن عباس 175
ابن فوطی 210
ابنس��ینا .شیخالرئیس ابوعلی ،130 ،129
507 ،503
ابوالفت��ح می��رزا -رجوع کنید ب��ه قاجار،
ابوالفتحمیرزا
ابوبکر 21
ابوحفض 167
ابوع َبیده 168
ُ
ابولصیدا 174
ابومس��لم  -رج��وع کنید به خراس��انی،
ابومسلم
ابو یوسف 169 ،166
ابیبکره .عبدالرحمان بن 168
ابی عبید 172
احتادیه .منصوره 374
احتشامالسلطنه 390
احمدی .دکتر مریم 505 ،121
احمدی .عقابعلی 352
احمدینژاد .محمود 413
اراکی .محمدعلی 227
ارباب جمش��ید  -رجوع شود به زرتشتی،
جمشید
ارباب کیخسرو 396 ،389
اردبیلی .آیتاهلل عبدالکریم 496 ،223
اردبیلی .شیخ صفیالدین 18 ،17
ارغون خان 182
استرآبادی ،امیر اسحاق 209 ،69
اسداهللخان (سرتیپ قزاقخانه) 394
اش��پولر .برتول��د ،499 ،182 ،177 ،175
500
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اشرافیان .ک .ز 500 ،193
اشراقی .احسان 502 ،194
اشرش174 .
اشرف قاینی .محمد خلیلبنمحمد 132
اشیدری .جهانگیر 390
اصفهانی .آقامیرزا محمد 363
اصفهانی .سید ابواحلسن 226
اصفهانی .محمدباقر 291
اصفهانی .محمدتقی 291
اصفهانی .میرزاعلی ا 333
اعتمادالدوله .محمدبیک ،44 ،39 ،36 ،31
189 ،96 ،88 ،87 ،67 ،61-52 ،50 ،46
افتخارالعلما 367
افشار ،ایرج 504 ،296
افش��ار .نادرش��اه ،191 ،127-125 ،113
500 ،493 ،377 ،193
افشین 176
افغان .اشرف 504 ،192 ،127 ،126
افغان .محم��ود ،122 ،121 ،113 ،112 ،17
192 ،191 ،141 ،134 ،126 ،125
اقبال آشتیانی .عباس 504 ،143
البحرانی .یوسف 225
البالزری .احمد 76
احلسنی العاملی 226
الشهید الثانی .زین الدین 225 ،
الشهید اول .محمد املکی 225
احملق��ق الثان��ی الکرکی  -رج��وع کنید به
کرکی .شیخعلی
النجفی .محمد حسین 226 ،
الوند شاه 21
الهام .غالمحسین 408
الهذلی .یحیی ابن سعید 225
الهی قمشهای .مهدی 335 ،222
الیزابت  -ملکه انگلستان 245
ام��ام جعفر ص��ادق ،161 ،103 ،102 ،72
421 ،261
امام محمدباقر 231 ،101
امام موسی کاظم 230 ،103 ،18
امام مهدی غایب 388 ،363 ،123
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برنه ،امیل 295
بروجردی .سیدحسین 226
بن عبدالرحمان .یزید 167
بالذری .احمد ابنیحیی 500 ،165
بنکدار .حاج محمدتقی 372
بورنوتیان .جورج 55 ،40
بویل جی .آ501 ،181 .
به��ااهلل -رج��وع کنی��د ب��ه ن��وری،
میرزاحسینعلی
بهار ،محمدتقی (ملکالشعرا) ،173-171
510 ،206
بهبو .هویک 510 ،409 ،405
بهبهان��ی .س��یدعبداهلل ،348 ،347 ،329
396-392 ،382
بهجت .آيتاهلل239 ...
بهش��تی .میرزا نصراهلل ،319 ،298 ،292
348 ،322
بهفروزی .محمود 502

امام ناصرال ّدین .ابراهیم 207
امیرکبی��ر .میرزاتقی خ��ان ،134 ،52 ،49
،294 ،282 ،209 ،187 ،184 ،181 ،154
507 ،505-501 ،499 ،488 ،473 ،295
امیری .دکتر منوچهر ،501 ،217 ،185 ،20
503
امین الدوله -صدر اعظم 384
امینی .تورج 510 ،390 ،282
انزابی .رضا 176
انصاری .شیخ مرتضی 249 ،226
انوری .محمدبن محمد 500 ،206
انوشه .حسن 501 ،184 ،181
انوش��یروان -رج��وع کنید به ساس��انی.
انوشیروان
اوبن .اوژن 500 ،217 ،201
اوزبک .شیبکخان 24
ازبک .عبید 24
اوزن حسن 184
اوجلایتو 183
387
محمدخان
میرزاعلی
اویسی.
پ
ایروان .شیخاالسالم151 ...
پاپازیان .آ.و184 ،151 .
پارس��ی ،فریدون رجوع کنید به زرتشتی،
فریدون
ب
پاشا ،فواد 301
باب .سیدمحمدعلی 281
پاینده .ابوالقاسم 160
بابایی .بنلطف 211 ،89 ،37 ،35
پوالک .دکتریاکوب 501 ،250
بابایی .بنفرهاد 127 ،35
پهلوی .رضاشاه 397 ،252
بازگیر .یداهلل 500 ،404
باس��تانی پاری��زی .دکترابراهیم  ،25 ،23پیرزاده زاهدی .شیخ حسین 501 ،18
،199 ،192 ،188 ،181 ،113 ،112 ،97
،320 ،319 ،272 ،271 ،245 ،216 ،121
ت
507 ،506 ،500 ،493 ،377
تامسون (وزیر مختار انگلیس) 197
بامداد .مهدی 500 ،396 ،395
تاورنیه .ژان باتیست ،92 ،59 ،57 ،31 ،30
بختیاری .علیمردانخان 213
ب��درهای .دکتر فری��دون ،211 ،187 ،146 ،141 ،140 ،138 ،137 ،502 ،217 ،180
501 ،248-246
506
تهرانی .استاد جالل الدین 505 ،167
بدلیسی .امیرشرف خان 500 ،186
براون .پرفس��ور ادوارد گرانویل  ،25 ،18تبریزی .آراکل 41 ،32
تبریزی .آيتاهلل240 ...
501 ،249 ،216 ،155 ،113 ،99
تبریزی .آیتاهلل شیخ میرزاجواد 402 ،401
برگشاد .جالل 176

518

درد اهل ذمه

510 ،501
جاللالدوله (حکمران) 289
جلوه .ابواحلسن 347
جکسن .ویلیامز 501 ،217 ،216
جم پیشدادیان ،جمشید 91
جم��الزاده .محمدعل��ی ،292 ،290-287
502 ،319
جنگینسون .آنتونی 245
جواد.محمد 367
جواهرکالم230 ... .
جهانبخش 250
جهانداری .کیکاووس ،501 ،250 ،101 ،30
505 ،503
جهانیان .ارباب فریدون 373 ،372
جی .آ بویل 184

تبریزی .سیدمحمد 329
تبری��زی .محمدحس��ین بنعلیاکبر ،329
510 ،356 ،338
تبریزی .میرزا قاسمخان 323
تطیلی .بنیامین -رج��وع کنید به تودالیی.
ربای بنیامین
تفرشی .ظهیرالدین 132
تفرشی.مجید 506 ،387
تفضلی .دکتر تقی 503 ،187 ،96
تقویاخوی .سیدنصراهلل ،350 ،349 ،340
510
تقی موس��رخه  -رجوع کنید به ساروتقی.
اعتمادالدوله
تقیزاده 391 ،381 ،298
تنکابنی .سپهساالر 368
تودالیی .ربای بنیامین 501 ،180 ،179
تونو 187
چ
آقا
مرتضی
ش��یخ
االس�لام
حجت
تهرانی.
چلنگریان .آرشاویر 368
413
چوبین��ه .به��رام ،302 ،292 ،285 ،250
،344
،329
محمدحس��ین
ش��یخ
تهرانی.
505 ،499 ،319 ،303
345

ث

ثابتیان .دکتر24 ...
ثانی .جنم 22

ج

جامی .عبدالرحمن 307 ،306 ،209 ،25
جان فدا .جواد 506 ،387
جدیداالسالم .صادق 188
جدیداالسالم .علیقل ی (پدر آنتونیو) -132
276 ،135
جراحبنعبداهلل 173
جزایری ،نعمتاهلل 69
جعفرابن برقان 168
جعفریان .رس��ول ،67 ،63 ،44 ،19 ،18
،136-131 ،124 ،100 ،80 ،79 ،70 ،68
،428 ،416 ،372 ،276 ،264 ،249 ،164

ح

حائری .عبدالهادی 502 ،134
حامتی .میرشاهی بن محمد 269
حاجیمیرزا جانی 284
حاج میرزا لطفاهلل 348
حاجبالدوله .حاجی علیخان (فراشباشی)
283
حافظ شیرازی .شمسالدین محمد 25
حافظیان .ابوالفضل 269
حبیبی .عبداحلی 505 ،178
حزین .شیخ محمدعلی 502 ،33
حس��ین .س��یدعالءالدین -رجوع کنید به
خلیفهسلطان
حس��ینی ش��اهرودی .آیتاهلل محمد ،231
235
حضرت امبراملومنین -رجوع کنید به علی
ابن ابیطالب
حض��رت خ��امت النبیین-رج��وع کنی��د به

فهرست اعالم

محمدابن عبداهلل
حض��رت ختمیم��آب -رج��وع کنی��د به
محمدابن عبداهلل
حضرت داود 437 ،71
حض��رت صادق  -رج��وع کنید ب��ه امام
جعفرصادق
حض��رت علی-رج��وع کنید ب��ه علی ابن
ابیطالب
حض��رت محمد-رجوع کنید ب��ه محمدابن
عبداهلل
حضرت مسیح 223
حضرت مهدی 123
حکم��ت .میرزامهدیخان (زعی��م احلکما)
281
حکیم .سیدمحسن 226
حلبی .عالءالدین 225
حلی .عالمه234 ،229 ،225 ...
حلی .محمدبنادریس 148
حلی .یحیی بن سعید 148
حنایی کاشانی .محمد سعید 505 ،179
حیدری .علیرضا 302
حیئم .موسیو156 ...

خ

خاتون آبادی .سید عبداحلسین 69
خاق��ان  -رج��وع کنی��د ب��ه قاج��ار.
آقامحمدخان
خاقانیش��روانی .عل��ی ،207 ،206 ،29
503 ،502
خالدبنولید 261
خالقی .علی 510 ،502 ،81 ،68
خامنهای .آيتاهلل سیدعلی ،162 ،157 ،149
411 ،408 ،256-254 ،239 ،232 ،231
خبیرامللک 320 ،319 ،318
خراسانی ،آخوند -رجوع کنید به خراسانی.
محمدکاظم
خراسانی ،ابومسلم 177 -175
خراسانی .سیدحسن 283
خراس��انی .محمدکاظم -344 ،341 ،329

519

512 ،353 ،347
خراسانی .مالحسین 283
خرمگس -رجوع کنید به دهخدا .علیاکبر
خداشاده مجوسی ،ابونصر 179
خرمدین .بابک 176
خسروپناه .محمد حسن 368
خشاریارشاه -رجوع کنید به هخامنشی.
خشایارشاه
خلخالی .عمادالعلما 510 ،352 ،351 ،340
خلیدة بنقرهیربوعی 175
خلیفه سلطان 79 ،67 ،58 ،57 ،51
خلیلاهلل .ابراهيم 437
خلیلی .بیژن 14
خلیلی .مینو 14
خمامی .حاجی مالمحمد 364
خمسه 284
خمین��ی .آی��تاهلل روحاهلل ،164 ،156 ،149
،234 ،226 ،223 ،219 ،201 ،170 ،169
،405 -402 ،400 ،398 ،294 ،293 ،262
502 ،496 ،436 ،435
خواجه ابوعلی 244
خواجه پیری .عباس 507 ،411 ،156
خواج��ه رش��یدالدین  -رج��وع ش��ود به
فضلاهلل .خواجه رشیدالدین
خواجه سعدالدین 184 ،183
خواجهصفر 246 ،138
خواجهعلی 17
خواج��ه نظاماملل��ک  -رج��وع کنی��د به
نظامامللک طوسی .خواجه ابوعلی
خواجهنظر 246 ،138
خوانساری .آقاحسین 98
خوانساری .سیداحمد 226 ،
خویی .آیتاهلل 149

د

دارک .هیوبرت 507 ،244
داروغه .میرزا قاسم 59 ،53
دا ِلساندری .وینچنتو 186 ،185
دانش پژوه .محمدتقی 510 ،20 ،17

520

داود پیامبر رجوع شود به حضرت داود
داوید دوم .کشیش 116
دبیرسیاقی .دکتر سیدمحمد 507 ،187
دخو -رجوع کنید به دهخدا .علیاکبر
درویش فانی -رجوع کنید به مانکجی
درهوهانیان .هاروتون 502 ،51
دالواله .پیترو 502 ،137 ،130 ،129
دماوندی .میرزا نبی 284
ُدنبلی .عبدالرزاق 505 ،121
دوسری .کنت502 ،194 ...
دوگوبینو  .کنت295 ،197 ،142 ...
دولتآبادی .میرزاهادی 319
دولتآبادی .یحیی ،371 ،298 ،291 ،290
502 ،380-378 ،373
دهخدا .علیاکب��ر ،324 ،323 ،298 ،207
381 ،326 ،325
دهگان .ابراهیم 508 ،29
دینوری .ابوحنیفه احمد ابنداود 166

ر

راوندی .سعید 225
راوندی .مرتضی 502 ،377 ،52
راوندی .قطب 233
رجایی .سیدمهدی 506 ،434 ،107
رجبنیا .مسعود 507 ،187
رحمیم .عزیز آشر ربی 368
رحیمخانی .ناصر 513 ،344 ،342 ،200
رس��تمآبادی .آخون��د ،335 ،334 ،329
380 ،376 ،345
رشدیه .حاجی میرزاحسن 386-384
رشید یامسی500 ،99 ،26 ... .
رضاش��اه  -رج��وع کنی��د ب��ه پهل��وی.
رضاشاه
رضاقلی میرزا 193
رضایی .رضا 499 ،387
رضوی .سید محمد503 ،288 :
روحانی 251
روحی .شیخ احمد 320 ،319 ،318
رهر برن .کالوس 503 ،101

درد اهل ذمه

رئیسنیا .رحیم 176

ز

زايری .محمدرضا 133
زردشت 430 ،417 ،376
زردشتی ،ارباب بهمن 395
زردشتی ،ارباب جمشید ،389 ،380 ،372
396 -394 ،390
زرتشتی .سندباد 176
زرتشتی .فریدون (فریدون فارسی ،فریدون
پارس��ی) ،378 ،375 ،374 ،349 ،328
386 ،384 ،382 ،380
زرگر .جنم 20
زرگرین��ژاد .حجتاالس�لام دکت��ر
غالمحس��ین ،478 346 ،336 ،334 ،155
513 ،507 ،482
زرینکوب .دکتر عبداحلسین 503 ،171
زمانی .محمد حسین 503 ،224 ،86
زجنانی .میرزا ابوطالب 379
زند .کریمخان 213 ،193
زند .لطفعلیخان 121
زنگنه .جنفقلیبیک 53
زنوزی .آقا سیدعلی 281

س

ساداتناصری .سیدحسن 503 ،29
ساروتقی .اعتمادالدوله 57
ساسانی .انوش��يروان ،273 ،166 ،165
490 ،489 ،338
ساسانی .خان ملک 300
س��االرالدوله  -رج��وع کنی��د ب��ه قاجار،
ابوالفتحمیرزا
سالیسبوری .لرد313 ...
سانسون ،189 ،187 ،150 ،146 ،96 ،95
503
ساوجی .شیخ نظامالدین 416 ،63
سایکس  .سرپرسی 503 ،246 ،31
سبزواری .محمدباقر-رجوع شود به محقق
سبزواری .محمدباقر

فهرست اعالم

سپانلو .محمدعلی 506 ،315
سپهساالر .میرزاحسینخان 298 ،296
سپنتا  ،عبداحلسین 503 ،130
ستوده .منوچهر 510 ،184
سروشیان .جمشید 503 ،195 ،140
سری .دکتر ابوالقاسم 504 ،192
سعدالدوله 209
سعدسلمان .مسعود 506 ،207
سعد وقاص 303
سعدی .شیخ مصلحالدین ،306 ،209 ،25
307
سعیدخان 198
سعیدی .علی اصغر 500 ،217 ،201
سعیدی س��یرجانی .علیاکبر ،372 ،290
508 ،505 ،395
سگ حس��ن دله-رجوع ش��ود به دهخدا.
علیاکبر
سلجوقی .سلطان سنجر 206 ،180
سلطان اویس 184
سلطان سلیم 24
سلطان محمدی .ابوالفضل 510 ،99
سلطان یعقوب 21
سلیمان .نعیم 278
سهلبنحنیف 175
سیدعالءالدین 352
س ّید محمدعلی 154 ،153
سید مرتضی 228 ،224 ،148
سیس .استاد176 ...
سیس��تانی .آیتاهلل س��یدعلی ،240 ،223
496
سیفاالسالم .شیخ سلمان 365
سیوری .راجر 503 ،110 ،49

ش

شاردن (سیاح) ،102 ،95 ،88 ،61 ،56 ،49
،243 ،239 ،238 ،139 ،138 ،137 ،129
503
شاکری .خسرو 368
شاملو .ولیقلی بن داودقلی 503 ،29

521

ش��اه بهرام-رج��وع کنی��د ب��ه ورجاوند.
شاهبهرام
شاه جهان .ارباب پرویز 374
شاهرخ .کیخسرو 396 ،390
شاهزاده جاللالدوله 301 ،286
شاهزاده عمادالدوله 155
شاهزاده کمالالدوله 301
شبستری .شیخ محمود 136
شبلی .دکتر101 ،100 ...
شریعتی .دکتر علی 503 ،136
شریفکاشانی385 ،384 .
شریفی .هارون 251
شریفی .یوسف 15
شفا .دکتر شعاعالدین 502 ،130
شفیعی .سیدعلی 504 ،83
شکری .یداهلل 504 ،19
شوشتری .شیخعبداله 69
شهبازی .عبداهلل 511 ،413
شهمردان .رشید 504 ،270 ،142
شهید .آقاعلی 288
شهید ثانی 415 ،62
شهیدی قزوینی .میرزاابوتراب 333
شیبانی .منوچهر 283
شیخ ابراهیم 17
شیخ ابوالقاسم 365 ،325
شیخاالسالمی .میرزا ابوالقاسم 367 ،126
ش��یخ بهایی -رجوع کنید به عاملی .شیخ
بهاالدین
شیخ جنید 20 ،17
شیخ خزعل 385
شیخ حسین بن عبدالصمد 385 ،62
شیخحیدر 17
شیخ صدوق 415 ,227 ،224 ،69
شیخصفی 18 ،17
شیخ عرب 19
ش��یخ کرکی -رج��وع کنی��د ب��ه کرکی.
شیخعلی
ش��یخ مرتضی االنصاری -رجوع کنید به
انصاری .شیخمرتضی

522
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،246 ،241 ،211 ،188 ،146 ،140 ،132
شیخ مفید 427 ،230 ،228 ،148 ،147
ش��یرازی .آقا می��رزا محمدابراهیم 493 ،274 ،271 ،248 ،289
صوراس��رافیل .میرزاجهانگیرخان ،298
367
348 ،327 ،324 ،323
شیرازی .سیدمحمدجعفر 364
صهرشتی .ابناحلسن 225
شیرازی .محمدتقی 283 ،227 ،226
شیرازی .میرزا 347 ،341
شیفته372 ... .
ط

ص

طالب��وف .عبدالرحی��م ،311 ،298 ،297
504 ،312
طالبی .فرامرز 507 ،195
طاهری .ابوالقاسم 504 ،18
طاهری .مهندس407-405 ...
طاهری جنفآبادی .مصطفی 407
طباطبایی .سیدعلی 249 ،226 ،
طباطبایی .س��یدمحمد ،347 ،341 ،329
393 ،392
طباطبایی .سید عبدالعزیز 228
طباطبائی .محمد  بنصادق 348
طبری .محمد بن جریر 504 ،167 ،160
طبرسی225 ... .
طبیب منشادی .سید محمد 511 ،288
طوسی .ابیحمزه 225
طوس��ی .ش��يخ ،233 ،228 ،224 ،165
446 ,407 ،266
طوسی .شیخ ابوجعفر 148
طوسی .نظام امللک رجوع کنید به خواجه
نظامامللک
طهرانی .محمد شفیع 504 ،120
طهماسب قلیخان 126
طهماسب میرزا 125
طهی کندی .حسنابن العمر 174

صافی گلپايگانی .آيتاهلل413 ،240 ...
صانعی .آیتاهلل یوسف 511 ،405 ،240
صبح ازل .میرزایحیی 319
صدر .میرزامهدی 59
صدرالدین 17
صدر العلما 367
صدراملمالک .محمدمهدی 58
صفا .دکتر ذبیحاهلل 504 ،121 ،100-98
صفاری .عمروبنلیث 178
صفاری .یعقوبلیث 508 ،177 ،176
صفت گل .دکتر منصور 504 ،120
صفوی .ش��اه امساعی��ل ،185 ،23 -17
493 ،246 -244
صفوی .شاه سلطانحسین -109 ،98 ،24
،191-189 ،134-130 ،126-118 ،116
493 ،412 ،274 ،243 ،213 ،212
صفوی .ش��اه س��لیمان ،98-95 ،49 ،33
،189 ،188 ،146 ،140 ،115 ،114 ،109
493 ،274 ،247 ،212
صفوی .شاه صفی ،98 ،96 ،95 ،81 ،29
493 246 ،138 ،130 ،114 ،119
صفوی .شاهصفی دوم 95
صفوی .ش��اه طهماس��ب ،127 ،20-17
510 ،493 ،246 ،245 ،185
ظ
صفوی .شاهعباس اول  ،63 ،62 ،31 ،24ظهیرالدول��ه (حاک��م هم��دان) ،349 ،348
504 ،385 ،372 ،363 ،211 ،210 ،184 ،163 ،138 ،129 ،114
493 ،416 ،301 ،246
صفوی .شاهعباس دوم ،40 ،33-30 ،29
 ،81 ،79 ،78 ،73 ،71 ،70 ،67 ،61-44ع
 ،119 ،114 ،111 ،98 ،96 ،95 ،92 ،90-88عابدینی .حجتاالسالم احمد ،228 ،224

فهرست اعالم

511 ،253
عاملی .شیخ بهاالدین (ش��یخ بهایی) ،26
،162 ،148 ،79 ،69 ،66 ،65 ،63 ،62
504 ،420 ،416 ،415 ،294 ،234 ،210 ،163
عباسی .محمد 503 ،500 ،186 ،49
عبدالعزیز 228 ،173 ،169
عبداللهی .شیرزاد 384
عبدامللک ابنمروان .عبداهلل 169
عبیدخان 24
عثمان 175 ،168 ،167 ،21
عزالدوله 507 ،195
ُعزَیر ِ
(عزرا) 223
عزیزی .کامبیز 503 ،110 ،49
عضدالدوله 179
عطار .زینالعابدین 288
عقیقی بخشایشی 504 ،415 ،147 ،62
عالالدوله (حاکم شیراز) 289
عالمه .شیخ حسنبن یوسف 148
عالمه حلی .حسن ابنیوسف 234 ،225
علمالهدی .سیدمرتضی 225 ،148
علوی عاملی .میرسیداحمد 132
علی اب��ن ابیطال��ب ،135 ،102 ،64 ،18
426 ،420 ،418 ،338 ،175
علیبنجهم 467
علیبنفهم 204
علیمردان خان -رج��وع کنید به بختیاری.
علیمردان خان
عماد .مصطفیقلی 506 ،96
عماداالسالم 377
ُعمر 76
ُع َمر 267 ،209
عمر بنعبدالعزیز 173
عمید زجنانی .آیتاهلل عباسعلی 504 ،233

غ

غازانخان 183 ،182
غریبیان .روبیک 511 ،410
غوزک 174

523

ف

فارابی 129
فارسی .فریدون -رجوع کنید به زرتشتی.
فریدون
فابریتیوس 140
فاضل لنکرانی .آيتاهلل240 ...
فاضل هندی ،226 ،134 ،134 ،133 ،133
226
فاطمهزهرا سالماهلل عليها 444
فخرداعی گیالنی .محمدتقی 5 ،246
فردوس��ی .حکیم ابوالقاس��م ،303 ،251
502
فرزان .استاد محمد 501 ،165
فرمانفرما 372
فروغی .محمدعلی 209
فرهمند .یونس 511 ،204
فریبرز 374
فشاهی .محمدرضا 504 ،281
فضلاهلل .خواجه رش��یدالدین ،184 ،183
510 ،245
فالحزاده .محمد حسین 511 ،236
فالطوری .جواد 499 ،177 ،175
فلسفی .نصراهلل 273
فلور .ویلم504 ،192 :
فوریه .دکتر504 ،143 ...
فیشل (فیچل) .پرفسور و .ج131 ،113 .
فیضکاش��انی .مالمحمدمحسن ،62 ،39
،241 ،127 ،100 ،93 ،92 ،89-80 ،78
504 ،502 ،391 ،282 ،242

ق

قاج��ار .آقامحمدخان (خاق��ان) ،153 ،91
488 ،475 ،472
قاجار .ابوالفتحمیرزا (ساالرالدوله) 385
قاجار .فتحعلیشاه 488 ،300
قاجار .محمدشاه 250 ،214 ،194
قاج��ار .محمدعلیش��اه ،320 ،319 ،154
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-379 ،373 ،372 ،363-361 ،347-345
477 ،385 ،381
قاجار .مظفرالدین شاه 388 ،387 ،384
قاجار .ناصرالدین شاه -152 ،143 ،142
،216 ،215 ،201-197 ،195 ،194 ،156
،309 ،308 ،299-295 ،285 ،282 ،250
،371 ،370 ،354 ،322 ،320 ،319 ،314
511 ،504 ،488 ،476 ،469
قبادیانی .ناصرخس��رو ،208 ،180 ،179
507
قراچهداغی .محمدجعفر 306 ،301
قزل ارسالن .مظفّرالدین 207
قزوینی320 ... .
قزوینی .عالمه26 ،25 ...
قزوینی .محمدشفیع 296
قمی .آخوند مال محمدصادق 366 ،304
قمی .حسنابنمحمد 505 ،167
قمی .شیخاالسالم محمدطاهر 133
قمی .علی بنبابویه 148
قمی .مالفتحاهلل 283
قمی .مالمحمدطاهر 133
قوامامللک 278

ک

درد اهل ذمه

505
کرمر .جوئل.ل 505 ،179
کرملی .کشیش131 ...
کرمونا ،جرالد 130
کروسینسکی .تاوزویودا 505 ،121
کریمی .علیرضا 511 ،57
کریمینیا .محمدمهدی 293 ،292
کزّازی .دکتر میرجاللالدین 502 ،206
کسروی .احمد ،379 ،316 ،315 ،292 ،18
505 ،388 ،385 ،384 ،383 ،382 ،380
کشاورز .کریم 501 ،315 ،187 ،119
کالنتری .علیاکبر ،202 ،165 ،164 ،162 ،161
512 ،364
کمالالدوله 307 ،301
کمپفر .انگلبرت 505 ،30
کمرهای ش��یرازی .شیخعلینقی ،67 ،61
510 ،264 ،249 ،248 ،136 ،82 ،68
کنی .حاج مالعلی 300 ،299
کیا .صادق 505 ،273
كیومرث 490

گ

گبر .رستم 372
گبر .مالبهرام 370،486 ،369
گبر .نصراهلل خان 112
گردیزی .ابوسعید عبداحلی 505 ،178
گرگینخان 122 ،119
گلنب .محمد 507 ،195
گلپایگانی .آیتاهلل 236 ،235
گلپایگانی .محمدرضا 226
گور .نصراهلل  -رجوع شود به گبر.نصراهلل
گوهرزاد .رضا 14
گیالننتز .پطرس دی س��رکیس ،141 ،112
505

کازرونی .حاج محمد 218
کاش��انی ،241 ،179 ،84 -80 ،62 ،39
،504 ،502 ،386- 384 ،378 ،284 ،273
505
کاشفالغطاء ،محمدحسین 226
کبیر مازندرانی .محمد حسن 365
کدی��ور .محس��ن ،266-263 ،237 ،200
512 ،404 ،292
َک َرک��ی .ش��یخ عل��ی ،225 ،26 ،19 ،18
218
کرمانشاهچی .حشمت اهلل 505 ،281
کرمانی.میرزاآقاخ��ان  -285 ،284 ،250ل
 -318 ،302 ،298 ،296 ،295 ،290 ،287الری .سیدعبداحلس��ین ،340 ،201 ،200
505 ،489 ،488 ،322
512 ،355 ،354 ،353 ،352
کرمانی .ناظماالس�لام ،395 ،393 ،315

فهرست اعالم

الری .مالمحسن 211
الری .مال مردخای 211
لتسنون 246 ،138
لسان .حسین 506 ،207
لسان امللک سپهر .محمد تقی ،284-282
505
لطفی .اسداهلل 512 ،147
لک زایی .جنف 512 ،85 ،80 ،79
لکهارت .الرنس ،113 ،112 ،111 ،97 ،96
506 ،124
لنکرانی .آیتاهلل فاضل 496
لنگرودی .شمس 512 ،294
لوی.دکترحبیب ،280 ،277 ،211 ،35 ،32
506 ،396 ،380 ،368
لئون .گ .میناسیان 502 ،51
لوئیس .برنارد 506 ،180

م

مازندرانی .ثقةاالسالم آقا شیخ محمدحسین
365
مازندرانی .شیخ عبداهلل ،345 ،344 ،329
512 ،377 ،346
مانکج��ی .فرزان��ه ،197 ،196 ،152 ،142
470
مانی صاحلی .عالمه 500 ،155
متوکل خلیفه اسالمی 465 ،204
مجتهد .میرزا ابراهیم 289
مجداالسالم کرمانی .شیخ احمد 292
مجد همگر506 ،208 ... .
مجلس��ی اول -رج��وع کنید به مجلس��ی.
محمدتقی
مجلس��ی .محمدتق��ی ،63-61 ،48 ،26
،98 ،92 ،88 ،87 ،79-76 ،73-69 ،65
،227 ،212-210 ،164-162 ،160 ،148 ،136
416 ،415 ،398 ،294 ،247 ،243 ،242 ،234
506 ،504 ،435 ،428 ،421
مجلس��ی .عالمهمحمدباق��ر ،61 ،48 ،26
،105-98 ،92 ،88 ،87 ،79-76 ،73-69
،160 ،148 ،136 ،119 ،111-109 ،107
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،230 ،227 ،213-211 ،189 ،164 ،163
،276 ،274 ،247 ،243 ،242 ،238 ،231
،429 ،428 ،421 ،412 ،398 ،304 ،294
510 ،506 ،435 ،434
مجوسی .علیبنعباس 179
مجیرالسلطنه 372
مجیرشیبانی .دکتر نظامالدین 506 ،18
محجوب .دکترمحمدجعفر 505 ،319 ،318
محق��ق ثان��ی  -رج��وع کنید ب��ه کرکی.
شیخعلی
محقق حلی 267 ،234
محقق خوانساری 69
محقق س��بزواری .محمدباقر ،80 ،79 ،61
513 ،512 ،242 ،87-84 ،82
محالت��ی ،359 ،358 ،357 ،356 ،355
512
محالتی غروی .شیخمحمد امساعیل ،355
512 ،356
محمدابن عبداهلل  -پیامبر اسالم ،104 ،74
،277 ،261 ،258 ،233 ،222 ،174 ،161
496 ،481 ,473 ،444 ،431 ،418 ،364
محمدعلی ش��اه  -رجوع کنی��د به قاجار.
محمدعلیشاه
محمدعلی میرزا  -رج��وع کنید به قاجار.
محمدعلیشاه
محی��ط مافی .هاش��م ،392 ،387 ،385
506
مدرس .شیخ ابوالقاسم 365
مدرسی .آیتاهلل حاج سید محمدتقی ،161
506
مراغ��های .زینالعابدین ،314 ،298 ،297
506 ،316 ،315
مرتضوی .حاجی مرتضی 381 ،380
مرعشی .آیتاهلل 269
مرندی .شیخ ابواحلسن 336
مروارید  .یونس 506 ،381 ،377
مریمبیگم 130
مستش��ارالدوله .میرزا یوسفخان ،298
322 ،306 ،301 ،299
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مستوفی .عبداهلل 315
مشهدی .میرزامحمد 225
مشیری .محمد 499 ،120
مشیرزی .میرمحمدسعید 506 ،188
مصباح یزدی .آیتاهلل413 ...
مطلبی .سید ابواحلسن 506 ،428 ،164
معاویه 168
معتصم -خلیفه عرب 176
معتمد .موریس 412 ،411 ،158 ،157
معینی .محمد 511 ،375
مغول .چنگیزخان 182
مقدس اردبیلی .احمد 225
مقدونی .اسکندر 121
مکارم شيرازی .آيتاهلل413 ،405 ،240 ...
مگردیچ189 ... .
مال ابراهام( ...راب تهران) 380
مال العازار-رجوع کنید به موسایی همدانی.
العازار رحیم
مالزعفران 192
مال عبدالکریم 377
ملکالتجار .آقامهدی 284
ملکالش��عرای بهار -رجوع کنید به بهار،
محمدتقی
ملکاملتکلمی��ن  -رجوع کنید به بهش��تی.
میرزانصراهلل
ملکمخان  -رج��وع کنید ب��ه ناظمالدوله.
میرزا ملکمخان
ملکزاده .دکترمه��دی -363 ،292 ،291
506 ،379 ،367
ملکوتیفر .ولیاهلل 513
ملکونف .بینا 507 ،195
ممقانی .حجتاالسالم مالمحمد 281
منشیاملمالک ،میرزارضی 102
منشیکرمانی .ناصرالدین 245
منتظری .آیتاهلل حسینعلی 408 ،406 ،405
منصور .جهانگیر 507 ،208
موحد .دکتر محمدعلی 169
موریین .ورا 104
موسایی همدانی .العازار رحیم 295

درد اهل ذمه

موسوی اردبیلی .آیتاهلل 293
موس��وی همدانی .محمد باقر ،435 ،149
502 ،436
موسوی فریدنی .م.ع502 ،51 .
موسی (پیامبر) 230 ،209 ،103 ،18
موالنا  -رجوع کنید به مولوی ،جاللالدین
محمد
مولوی ،جاللالدین محمد 25
مؤمنی .باقر 504 ،312 ،311 ،302
مؤمنی .حمید 500 ،193
مورخالری .سیدعالءالدین 352
مهرشتی .نظامالدین 233
مهریار .محمد 505 ،141 ،112
میرآخور .اسداهلل خان 283
میرآفتاب .دکتر محمود 500 ،182
میرداماد69 ... .
می��رزا آقاخان  -رجوع کنی��د به کرمانی.
میرزاآقاخان
میرزا اشرفخان 39
میرزا سعیدخان 283
میرزا شفیع 300
میرزاصاحل .غالمحسین 507 ،391 ،379
میرفطروس .علی 273
میرفندرسکی79 ،69 ... .
میرلوحی .سیدمحمدبنمحمد 133
میرعبدالرزاق 190
میرعبداهلل 122
میرویس122 ،121 ،120 ... .
مینورسکی507 ،187 ...
مویداالسالم 371

ن

نایپر ملکم 215
ناتاف .مسیو278 ...
نادرقلی -رجوع شود به افشار .نادرشاه
ناصرالدوله 320
ناصرالدینش��اه -رجوع کنی��د به قاجار.
ناصرالدینشاه
ناصرخس��رو -رجوع کنید ب��ه قبادیانی.

فهرست اعالم
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513 ،511 ،507 ،482 ،478 ،477 ،398
ناصرخسرو
ناطق .هما  ،388 ،380 ،374 ،373 ،370نوری .میرزا حسین علی 319
نوین .دکتر پرویز 507 ،411 ،156
512 ،487 ،484
نوریهمدانی .آیتاهلل حس��ین ،158 ،149
ناطق .مهوش 501 ،180
ناظمالدول��ه ،میرزاملکمخ��ان 413 ،401 ،298 ،296
 ،370 ،369 ،322 ،319 ،311-308 ،301نیاکی .آقا سعید صادق 363
نیریزی .قطبالدین 501 ،124
513 ،512 ،488 ،487 ،485 ،484 ،483
نیکبخت .فریار 14
نامی .آقا سیدحسن 342 ،243
نامیرا .سیدمحمدعلی 472 ،153
نائین��ی .آیتاهلل محمدحس��ین  ،342 ،341و
353 ،344 ،343
واعظ اصفهانی .سیدجمالالدین ،298 ،292
507
،497
،279
،156
نتصر ،امنون
319
ابوطالب
ش��یخ
ن
ب
م
عبدالرحی
جنار تبریزی.
واقدی168 ... .
311
وحید قزوینی .محم��د طاهر ،41 ،33 ،32
284
محمدعلی
آبادی.
ف
جن
508
52
بیک
قلی
جنف
وحیدی .حبیباهلل 508 ،258
جنفی .محمدحسن 513
ورجاوند .شاه بهرام 173 - 171
222
(محقق)
جنفی .محمدحسین
ورعی .سیدجواد 293
عصر
ش��یعه
(فقیه
محمدحس��ین
جنف��ی.
وزیری کرمانی .احمدعلیخان ،272 ،112
249
قاجار))
507
جنفی اصفهانی .روحاهلل 361
وسترگارد 194
341
،293
جنفی روحانی .آقا -290
وکیل الرعایا 367
63
الدین
شهاب
جنفی مرعشی .آیتاهلل
ولید 261 ،168
جنفی .شیخابواحلسن 338 ،336 ،329
وهومن .هارون 502 ،214
جنفیمرندی .شیخابواحلس��ن ،336 ،329
513
ه
نراقی .حسین 507 ،38 ،35
هاروارد .کاپیتان280 ...
نراقی .مالاحمد 249 ،249 ،226 ،226
هاش��می ش��اهرودی ،آیتاهلل سیدمحمود
نصراهلل تفرشی ،ولدمیرزا 511 ،375
نظامامللک طوس��ی .خواجه ابوعلی ،267 ،266 ،260 ،254 ،226 ،162 ،148 ،244
513
507 ،283
هاکوبجان 50
نظامی گنجوی 507 ،209
هخامنشی .خشاریارشاه 272
نفیسی .سعید 500 ،206 ،176
هدایت .صادق 292 ،171
نوری .ابوتراب 501 ،31
هدایت .مخبرالسلطنه 352 ،200
نوری .حاج شیخ عبدالنبی 333
نوری .حاج شیخ فضلاهلل  ،227 ،155 ،154هدایتی .سید هاشم 513 ،410
 -345 ،335-332 ،330 ،329 293 ،249همدمی کاشانی 273
،366 ،363 ،362 ،359 ،358 ،356 ،348
،392 ،391 ،388 ،386 ،383 ،381-379
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ی

یپرمخان ارمنی 385 ،368
یزدگرد سوم 160
یزدانیان .حسین 508 ،176
یزدی .رجب 470
یزدی .رشید 470
یزدی .سیدعلی 381 ،380 ،379
یزدی .سیدمحمدکاظم 226 ،
یزدیطباطبایی ،سیداحمد 333
یزید 168 ،167
یساول .جنفقلی بیک 53
یعقوب ،367 ،205 ،178-176 ،168 ،21
508 ،368
یعقوب .احمد بنابی 508 ،168
یعقوب پرفروش .حاجی داود ابراهام 368
یعقوبلیث-رج��وع کنی��د ب��ه صف��اری.
یعقوبلیث
یکتایی .مجید 508 ،373 ،372
یوسفی اشکوری .حسن ،344 ،343 ،342
513 ،359
یهودی حلبی .محسن 245
Angolello. Giovan Maria 21
Aubine. Eugine 201, 217, 500
Bournoutian. George A 32، 40، 48،
55، 509
D' Alessandri Vincentio 185,186
Della Valle. Pietro 129
Fischel. Walter Joseph 131
Malcolm. Napier 215
Moreen. Vera Basch 91، 104، 509
Rohrborn. Klaus michael 101
Spuler. Bertold 182
Thevenot 187
Tudela. Benjamin. 180, 509
Vechietti.G 131
Vesterguard 194

درد اهل ذمه

اجنمنها ،گروهها ،سازمانها،
احزاب ،اقوام،مذاهب
ا

احتادیه زرتشتیان 374
اجتماعیون عامیون ایران 297
ارامنه آذربایجان 475
ازبکان 22
امساعیلیه 306
اعراب ،164 ،163 ،161 ،160 ،159 ،76 ،24
،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
،196 ،195 ،178 ،177 ،176 ،175 ،173
355 ،303 ،269 ،267 ،206
افاغن��ه ،127 ،124 ،121 ،113 ،96 ،87
506 ،493 ،247 ،191
افغانان غلجایی 121
افغانه��ا ،125 ،124 ،121 ،112 ،99 ،98
192
آلیانس ایسرائیلیت 155
الیانس فرانسه 251 ،143
امامیه 430 ،351 ،334 ،228
اجنمن احتادی��ه آذربایج��ان ،374 ،328
375
اجنمن اخوت 372
اجنمن آذربایجان 381 ،374
اجنمن آذربایجان در تهران 381
اجنمن آلیانس فرانسه 143
اجنمن ایالتی آذربایجان 381
اجنمن ایالتی کرمان 374
اجنم��ن پارس��یان ،215 ،197 ،154 ،153
511 ،476 ،469 ،381 ،379
اجنمن پارس��یان هندوس��تان -152 ،142
،379 ،370 ،216 ،215 ،197 ،196 ،154
476 ،469
اجنمن زرتشتیان کرمان 250 ،243 ،199
اجنمن طایفه و ملت زردشتی 395
اجنمن ناصری زرتشتیان کرمان 370
اجنمن یهودیان انگلستان 155

فهرست اعالم

اجنمنهای فراماسونری 143
انوسیها 277
ایروانیها 55 ،50

ب
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،272 -270 ،265-260 ،250 ،249 ،247
-367 ،353 ،328 ،327 ،306 ،279 ،274
،391 ،390 ،389 ،386 ،381 ،379 ،377
،417 ،411 ،410 ،405 ،399 ،396-393
513 ،511 ،504 ،494 ،470 ،469

بابی��ان ،288 ،284 ،283 ،282 ،274
 ،332 ،319 ،294 ،292 ،291 ،290 ،289ق
480 ،392 ،341
قزلباشان 22 ،19
بانیان 192 ،141 ،91
قشقایی 278
بنیقریظه 233 ،222
بنی نضیر 233 ،222
ک
بودایی 255 ،183 ،182
کمیته سوسیال دمکرات ایران 297

ت

تاتار 121
ترکان عثمانی 150 ،139

ج

جبلعاملیها 19 ،18

ح

گ

گبر،369 ،365 ،231 ،113 ،112 ،103 ،41 .
486 ،383 ،377 ،372 ،370
گرجیان 120
گرجیها 146
گروه حجج اسالم فارس 367
گروه پژوهشگران روس 119

م
حزب سوسیال دمکرات قفقاز 296
حزب سوس��یال دمکرات کارگ��ران روس مدارس الیانس اسرایلیت 251
مدرسه آلیانس کرمانشاه 281
296
مزدکیان 273
حنبلیها 407
مش��روطهخواهان ،330 ،329 ،250 ،154
،348 ،347 ،345 ،343 ،338 ،335 ،334
د
،362 ،361 ،360 ،359 ،353 ،352 ،351
دراویش گنابادی 511 ،413 ،412
،375 ،374 ،372 ،370 ،368 ،367 ،364
دشتیها 55 ،50
،477 ،385 ،383 ،381 ،380 ،379 ،378
501 ،478
ز
مشروعهخواهان 477 ،154
،13
زردشتی
زردشت،
زرتشتی،
زرتشت،
ملتاییان 127 ،91
،103 ،97 ،63 ،62 ،56 ،54 ،43 ،41 ،27
،142-140 ،137 ،136 ،113-111 ،104
 ،179 ،177 ،161 ،157 ،155-152 ،145ن
 ،207 ،206 ،200-192 ،188-185 ،181نص��ارا ،228 ،213 ،211 ،135 ،132 ،72
432 ،430 ،422 ،335 ،334 ،261 ،246 ،244-242 ،233 ،221 ،217-215
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نص��اری ،368 ،322 ،281 ،280 ،279 ،278 ،417 ،338 ،337 ،250 ،231
،410 ،405 ،396 ،393 ،380 ،375 ،369
465 ،437 ،425 ،423 ،421 ،419
نصران��ی 505 ،497 ،496 ،494 ،417 ،412 ،411 ،228 ،227 ،219 ،147 ،132
 ،438 ،426 ،422 ،421 ،407 ،400 ،230یهودیان آنوسی مشهد278 ،
یهودیان فرحآباد 140 ،47
459 ،456 ،451 ،446

ه

هیئت فاطمیون قم 413

ی

اسم مکان
آ

یه��ود  ،72 ،71 ،46 ،45 ،39 ،37 ،35 ،32آتش��کده ،447 ،432 ،182 ،105 ،97 ،74
451 ،156 ،135 ،132 ،131 ،127 ،97 ،88 ،87
 ،207 ،206 ،194 ،193 ،190 ،187 ،180آران  -آذربایجان 119
 ،276 ،261 ،250 ،233 ،228 ،223 ،211آمریکا 301 ،12
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507 ،500 ،208 ،206 ،176 نگاه
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