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  چكيده

بعد از ظهور اسالم چگونگی مناسبات مسلمانان با اهل کتاب بر اساس نص صریح قـرآن  
بـه دیـن   ، توانستند در صورت تمایل می، سورة توبه 29طبق آیۀ اهل کتاب مشخص شد. 
اي بـه نـام جزیـه     اسالمی مالیـات سـرانه   هزندگی در جامعبرابر و در مانده خود وفادار 

روابط خود را با مسیحیان مشخص کرد. بعد از فـتح منـاطق   ، این آیهبپردازند. پیامبر طبق 
اسـالمی افـزوده    هبر تعداد مسیحیان ذمی در جامع، نشین در عصر خلفاي نخستین مسیحی

چگونگی شد. افزایش تعداد ذمیان در قلمرو اسالمی باعث شد تا مباحث جدیدي در مورد 
، رو از ایـن ، شـود سـلمانان مطـرح   مسیحیان ذمی با مـ سیاسی و دینی  مناسبات اجتماعی

سیاسی و دینی ذمیـان در  ـ   تعیین پایگاه اجتماعیتدوین و اجراي احکام جدیدي درباره 
سیاسی و ـ  حقوق اجتماعیاست اسالمی ضروري گردید. در این مقاله سعی شده  هجامع

  دینی ذمیان در عصر خلفاي نخستین بررسی شود.
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  مقدمه
پرسـتی و شـرك قـرار داشـت.      اعتقادات دینی بیشتر قبایل عرب عصر جاهلی بر پایـۀ بـت  

بیشـتر از طریـق یهودیـان و مسـیحیان     ، آشنایی اعراب با ادیان توحیـدي در عصـر جـاهلی   
چـون یمـن و یثـرب    ، العرب در مناطقی جزیرةصورت گرفت. یهودیان بعد از مهاجرت به 

ساکن شدند و در انتشار دین یهود در میان تعـدادي از قبایـل عـرب نقـش داشـتند. بیـنش       
تحـرك خاصـی در امـر تبلیـغ     ، مسیحیان در مورد جهانی بودن دین مسـیح از همـان آغـاز   

شتري به خاطر بی مبلغان با اطمینان، مسیحیت به آنان بخشید. بعد از رسمیت یافتن مسیحیت
از العـرب بـود. مسـیحیت     جزیرة، هاي فعالیت مبلغان مسیحی تبلیغ پرداختند. یکی از حوزه

العـرب نفـوذ کـرد.     ةتالش دولت بیزانس و حبشه به جزیر، چون تجارت، هاي مختلفی راه
که  طوري به، به مسیحیت گرویدند، تالش مبلغانبر اثر ، اي از قبایل عرب عصر جاهلی عده

تعدادي از قبایل عرب بر دین مسیحیت بودند. بعد از ظهـور اسـالم   ، هور اسالمظ هدر آستان
 29 هبود. آیـ ) اهل کتاب( چگونگی رفتار با مسیحیان و یهودیاندرباره سؤال اساسی و مهم 

الگوهاي اصلی رفتار با اهل کتاب را در جامعۀ اسالمی مشخص کرد. طبق ایـن  ، توبه هسور
 پیمـان ، د تا با پیروان اهل کتاب در صورت عدم گرایش به اسالمش آیه به پیامبر دستور داده

مالیـات  ، برخورداري اهل کتاب از حمایت حکومـت اسـالمی  برابر و در کرده منعقد » ذمه«
رفتار خـود   هتوبه را سرلوح هسور 29 ه. پیامبر آیکنداز آنان دریافت » جزیه«اي به نام  سرانه

، العـرب  ةاي از مسیحیان و یهودیـان جزیـر   داد ذمه با عدهبا اهل کتاب قرار داد و با عقد قرار
  رد.آنان را در حمایت حکومت اسالمی قرار داد و پرداخت جزیه را برآنان مقرر ک

ارتبـاط   هدامنـ ، نشـین در عصـر خلفـاي چهارگانـه     سیحیگسترش فتوحات در مناطق م
تر کرد. مسیحیان مناطق فـتح شـده بـا پرداخـت جزیـه بـه        مسلمانان با مسیحیان را گسترده

منـد   بهـره حکومت اسالمی به عنوان اهل ذمه پذیرفته شده و از حمایت حکومـت اسـالمی   
چون تعیـین پایگـاه   ، ئل جدیديمسا، خلفاي چهارگانه هشدند. افزایش تعداد ذمیان در دور

 همسـئل ، بـر ایـن اسـاس   ی و دینی ذمیان را در جامعۀ اسالمی مطرح کـرد.  سیاسـ   اجتماعی
  هاي زیر طراحی شده است: گویی به سؤال به منظور پاسخاصلی این مقاله 

  بودند؟مند  بهرهمسیحیان در جامعۀ اسالمی از چه پایگاه و حقوق اجتماعی . 1
  داشتند؟مسیحیان ذمی در جامعۀ اسالمی تا چه اندازه آزادي دینی . 2
  حکومت اسالمی آزاد بودند؟آیا مسیحیان براي دستیابی به مشاغل اداري و دیوانی در . 3
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اختالفات و مناقشات کالمی رایج میان متکلمان مسیحی به پیدایش انشـعابات مختلفـی   
در پـی  دو انشـعاب مهمـی بـود کـه      2نسـتوري  و فرقـه   1در دین مسیح منجر شد. یعقـوبی 

در ایـن مقالـه منظـور از مسـیحیان بیشـتر      مسـیحیت ایجـاد شـد.     ات کالمی در دینمباحث
  است.مسیحیان نستوري و یعقوبی 

  نشين گذري بر فتوحات در مناطق مسيحي
بـراي  تالش مسلمانان ، دار بعد از رحلت پیامبر گیري فتوحات دامنه ترین دالیل شکل مهم

ارتبـاط   هدامنـ ، نشـین  فتوحـات در منـاطق مسـیحی    3م بـود. یانتشار دین اسالم و کسب غنا
فریقـا  امصر و شـمال  ، شام، بالد جزیره، النهرین تر کرد. بین مسلمانان را با مسیحیان گسترده

چگـونگی فـتح    نشینی بود که در عصر خلفاي چهارگانه فتح شـد.  ترین مناطق مسیحی مهم
طـور   به، رابر فاتحان مسلمانین نواحی در با گیري قبایل عرب مسیحیِ این مناطق و موضع

  شود. میاجمالی بررسی 
نشـینِ   مسـیحی  همسـلمانان در دو منطقـ   4بعد از سرکوبی جریان ارتداد در زمان ابـوبکر 

، فتح حیره بـود ، کلید گشایش عراق، عراق و شام فتوحات خود را آغاز کردند. براي اعراب
ق در زمـان خالفـت ابـوبکر    ترین و نخستین فتحی کـه در نـواحی عـرا    مهم، همین دلیل به

 ولید را مأمور فتح حیره کرد. اعـراب نصـرانیِ  بن  . ابوبکر خالدبودصورت گرفت فتح حیره 
کردند. خالد با تبعیـت از سـنت   وگو  گفتحیره مقاومتی در برابر خالد نشان ندادند و با او 

 5.زیه مقرر داشـت پیمانی با مسیحیان حیره منعقد کرد و بر آنان ج، اهل ذمهدرباره  پیامبر
ر و برچیـدن حکومـت لخمیـان در    منـذ بـن   اعراب حیره از دولت ایران به دلیل قتل نعمـان 

و همین عامل در عدم مقاومت یا تسلیم آنـان در برابـر فاتحـان تـأثیر     ناراضی بودند ، حیره
قبایـل   هسازش اعراب نصرانی نواحی حیره با فاتحان به معناي تسـلیم همـ   6.داشتزیادي 

ل  ، ترین دلیل بر این ادعا . مهمنبودرانی عراق در برابر مسلمانان عرب نص جـاتحاد قبایـل ع ،
 بـن  . اسارت دو تن از افـراد قبیلـۀ بکـر   استولید  خالدبنعلیه تیم اللّات و ضبیعه در اُلَّیس 

منجـر شـد. در ایـن    قبایل نصرانی در برابر خالـد  این ولید به مقابلۀ  وائل به وسیلۀ خالدبن
مقاومـت قبایـل    7ولیـد بـه قتـل رسـیدند.     بـن  خالد هوسیل به ااي از اعراب نصار عده، مقابله

بیانگر این نکته است که این قبایل از فاتحان عرب در نواحی ، برابر خالد نصرانی مذکور در
  قدرت حکومت ایران ایمان داشتند. زیرا هنوز به تداوم و بقاي، نکردهعراق استقبال 
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عمـر   هنشین بود که در دور از دیگر مناطق مسیحی) اطق بین عراق و شاممن( بالد جزیره
مـأمور فـتح   ، جراح هغَنَم بعد از مرگ ابوعبید بن . عیاضرا به خود جلب کردتوجه فاتحان 

ا  ، نشینی بالد جزیره شد و نواحی مسیحی هـرّان ، چـون ر افـارقین را فـتح    ، حـینصـیبین و م
مـردم  چگونگی فتح این مناطق ارائه کـرده و بـه مقاومـت    بالذري گزارشی اجمالی از 8کرد.

مـورد چگـونگی    اعـثم در  ندارد. روایات ابناشاره قابل توجهی ، بالد جزیره در برابر فاتحان
تر و بیانگر مقاومت اهـالی شـهرهاي بـالد جزیـره در برابـر فاتحـان        مفصل، فتح این مناطق

غـنم   بـن  عیاض حاکم آن از و ینطسشد فتح ، است. رقِّه بعد از مقاومت در برابر مسلمانان
بـر آنـان جزیـه مقـرر     ، درخواست صلح کرد و عیاض با انعقاد پیمان صلح با مسیحیان رقه

هاي شـهر را بـه روي مسـلمانان     دروازه، الْورده با شنیدن خبر ورود فاتحان اهالی عین 9کرد.
  10ذمیان را پذیرفتند. تسلیم شده و شرایط، بستند و بعد از جنگی سخت با مسلمانان

اي در  هـاي پراکنـده   مقاومـت  11روز درگیري بـا مسـلمانان فـتح شـد.    پانزده رها بعد از 
قرقیسا و سنْجار صورت گرفت و اهالی آن بعد از یأس از پیروزي در برابر اعـراب شـرایط   

  12را پذیرفتند.) پرداخت جزیه( پیشنهادي مسلمانان در مورد اهل کتاب
د  14، و تنها شـهرهاي حـرّان   13یک سال مقاومت کرد، اعثم وایت ابننصیبین به ر و 15آمـ

بدون مقاومت از مسلمانان درخواست صلح کردند و حاضر به پرداخـت جزیـه    16میافارقین
بـر دیـن   ، چـون تغْلَـب  ، یـن منطقـه  قبایـل عـرب نصـرانی ا   ، شدند. بعد از فتح بالد جزیره

بـاقی مانـدن بـر    برابر هایی منعقد کردند تا در  مهو با مسلمانان عهدنامانده مسیحیت وفادار 
  17به حکومت اسالمی بپردازند.زکات دو برابر ، به جاي جزیه، دین خود

اسالمی افزوده  هنشین بالد جزیره بر تعداد ذمیان مسیحی در جامع با فتح مناطق مسیحی
اهمیـت ایـن    18 ،زیـد بـه شـام    بن اُسامۀدر مورد ارسال سپاه  شد. نگرانی و اصرار پیامبر

بعد از مسلمانان نشین که  مسیحی هترین منطق منطقه را براي مسلمانان آشکارتر ساخت. مهم
و  19شام بود. ابوبکر سپاه اسامه را به شام فرسـتاد  همنطق، کردندتوجه به آن  رحلت پیامبر

مصر و شمال ، طی آن سوریه، انگیزي شد که اعراب سلسله حمالت شگفت هاین سپاه مقدم
ابـوبکر بـا ارسـال    ها را از آن جـدا کردنـد.    ترین ایالت زیباترین و غنیو کرده افریقا را فتح 

براي شرکت در فتوحات دعوت به عمل آورد و بـراي  از آنها العرب ةمردم جزیربه اي  بیانیه
اي هـ  م موجود در ایالتغنای، ان را بیشتر سازد بعد از ذکر فضایل جهادآنکه تحرك جهادگر

  20روم را به آنان وعده داد.
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سـفیان   ابی یزیدبن، عاص در فلسطین عمروبن، ابوعبیده در شامفرماندهان سپاه اسالم (
بعـد از درگیـري    21فتوحـات خـود را آغـاز کردنـد.     )در بلقاء و شُرَحبِیل در نواحی بصري
د و کرنشینی  عقبناچار سپاه بیزانس  23الصفَّر و مرْج 22مسلمانان با سپاه بیزانس در أَجنادین

مسـلمانان در زمـان ابـوبکر فـتح      هحوران و بلقاء دمشق به وسیل، بصري، ی چونیو شهرها
پرداخـت جزیـه از حمایـت    برابر  اهالی بلقاء و بصري با انعقاد پیمان با مسلمانان در 24شد.

ه بـه  کـ  رسـد اهـالی بلقـاء و بصـري تـا زمـانی       به نظر می25.مند شدند بهرهحکومت اسالمی 
مقابـل مسـلمانان مقاومـت کردنـد و تنهـا بعـد از        حمایت دولت بیزانس امیدوار بودنـد در 

شده و وگو  گفتمتواري شدن سپاه بیزانس در نبرد اجنادین و مرج الصفر با مسلمانان وارد 
  26شرایط اهل ذمه را پذیرفتند.

بر ضـد مسـلمانان   در کنار سپاه بیزانس ، قبایل عرب نصرانی شام هنگام فتح این مناطق
تَنُوخ و ضُـجاعمه  ، کَلْب، جذام، لَخْم، گیري کردند. اجتماع قبایل عرب نصرانی بهراء موضع

خالـد بـه غسـانیان در روز     هحملـ  27، الجندل و نبرد خالد با آناندومۀولید در  بن علیه خالد
نـواحی   نیقبایل عرب نصراکه بیانگر این واقعیت است  28عید فَصح و تصرف کلیساي آنان

ه را      نه حاضر به پذیرش اسـالم شـدند و  ، شام در زمان خالفت ابوبکر نـه شـرایط اهـل ذمـ
  پذیرفتند.

خطاب ادامـه یافـت. اهـالی دمشـق بعـد از محاصـرة       فتوحات در شام در زمان عمربن 
و شـرایط ذمیـان را   ، شـده طوالنی و ناامیدي از حمایت دولـت بیـزانس تسـلیم مسـلمانان     

هـایی کـه بـه     و... بعد از مقاومت 32قنَّسرِین 31، فحل 30، چون حمص، هاییشهر 29پذیرفتند.
تسـلیم شـدند. بـه نظـر     ، سپاه بیزانس در برابر فاتحان مسلمان از خـود نشـان دادنـد   کمک 

بر شام دچـار  ) اسالم( مسیحیان نواحی شام از تسلط قدرت سیاسی جدید، رسد در آغاز می
و کرده کاري در برابر مسلمانان اتخاذ  نوعی محافظه، دلیل به همین، بیم و هراس شده بودند

، حمایـت دولـت بیـزانس امیـدوار بودنـد     که به  رغم اختالفات مذهبی با بیزانس تا زمانیبه 
  تسلیم مسلمانان نشدند.

 بـن  نشـینی بـود کـه در زمـان خالفـت عمـر       از دیگر مناطق مسیحی) المقدس بیت( ایلیا
در آغاز مانند سـایر  ، کاري و حمایت دولت بیزانسامید به همخطاب فتح شد. مردم ایلیا با 

خواستار حضـور خلیفـه   ، و سرانجام بعد از ناامیدي از پیروزيمقاومت کرده ، شهرهاي شام
  33در ایلیاء و انعقاد صلح با آنان شدند.
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خطـاب نیـز علیـه فاتحـان      بـن  قبایل عرب نصرانی نواحی شام در زمان خالفـت عمـر  
دار سـپاه   ایهِم به عنـوان طلیعـه  بن  جبلۀ. قبیلۀ غَسان به همراه حاکم خود گیري کردند موضع

بعـد از پیـروزي مسـلمانان در یرمـوك بـه بیـزانس       ، هبیزانس در برابر مسلمانان قرار گرفتـ 
بلی و بلْقیِن نیـز در کنـار سـپاه    ، جذام، لَخْم اينصار، غسان هبر قبیل عالوه 34پناهنده شدند.

، قبـل از شـروع جنـگ در یرمـوك     35گیـري کردنـد.   مسلمانان در یرْموك جبهه بیزانس علیه
عربی نصرانی بود ، مبارز طلبیداولین مبارزي که از سوي سپاه بیزانس به میدان جنگ آمد و 

شـیطان شـما را فریفتـه و مغـرور     ، اي اهـل عـرب  : «که با صداي بلند بـه مسـلمانان گفـت   
هـا بیـانگر مقاومـت قبایـل      ایـن روایـت   ههم 36».اید... است که به والیت روم آمده گردانیده

  است.عرب نصرانی در برابر مسلمانان 
عاص با  خطاب به مصر نیز کشیده شد. عمروبن بن فتوحات در زمان خالفت عمر هدامن

توانست رضـایت او  ، کرد خطاب می بن توصیفاتی که از ثروت و اموال مصر در حضور عمر
معتقدند که فتح مصر به دلیل اختالفـات  39و آرنولد 38اشپولر 37را براي فتح مصر جلب کند.

راحتی صورت گرفـت و مصـریان مقـاومتی در     به، مذهبی یعقوبیان مصر با کلیساي بیزانس
فـتح  ، زانسبرابر مسلمانان نکردند. اگرچه اختالفات مذهبی یعقوبیان مصر بـا مسـیحیان بیـ   

عدم مقاومت مصریان در مقابـل فاتحـان   ولی این سخن به معناي ، مصر را آسان ساخته بود
 رسد مردم مصر نیز مانند مسـیحیان شـهرهاي شـام بـه دلیـل تـرس از       نظر می باشد. به نمی

هایی در برابر فاتحـان مسـلمان از خـود نشـان      مقاومت، چگونگی برخورد مسلمانان با آنان
ل گرفت که فتح آن بـه  فَرَما شک هاند. اولین مقاومت در برابر مسلمانان در مصر در ناحی داده

هـایی   در قواصر و بلْبیس مقاومت 41.سه ماه، و به روایت دیگر 40ماه طول کشید  روایتی یک
س یک ماه طول کشید. در اُم دنَـین و بـابِلْیون مقاومـت شـدیدي     ت و فتح بلْبیصورت گرف

 42عاص ناچار شد تا از خلیفه درخواست نیـروي کمکـی کنـد.    وبن صورت گرفت که عمر
اي براي مردم مصـر نوشـت و    ها عهدنامه عاص بعد از درهم شکستن این مقاومت عمروبن

رومیـان و اهـالی بـومی در اسـکندریه نیـز مقاومـت       43پرداخت جزیه را بر آنان مقرر کـرد. 
، د از سه مـاه فـتح شـد و بـر مـردم آن     شدیدي در برابر مسلمانان نشان دادند. اسکندریه بع

پـی گرفتـه   نشـین   خالفت عثمان نیز فتوحات در مناطق مسیحیدر زمان  44جزیه مقرر شد.
 46، و منـاطقی از افریقیـه   45حکم امارت مصر را از عثمان دریافت کـرد ، سعد بن شد. عبداهللا

  ... در زمان عثمان فتح شد. و 48قبرس 47، ارمنیه
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به علت مشکالت داخلی خالفت و کوتـاه بـودن    فتوحات در زمان خالفت امام علی
ت متوقف ماند. اشپولر مـدعی اسـت کـه مسـلمانان تمـایلی بـه اسـالم آوردن        مدت خالف

زیـرا مسـلمان   ، کردنـد  خود را بر رعایا تحمیل نمـی و دین نداشته مسیحیان مناطق مفتوحه 
درآمـد مسـلمانان   ، آندر پـی  شـد و   شدن مسیحیان منجر به ساقط شدن جزیه از آنـان مـی  

مسلمانان هنگام فتح  هچراکه شیو، رسد نظر می اي اشپولر مغرضانه بهادع 49یافت. کاهش می
پـس از  تنهـا  و مسـلمانان   ابتدا دعوت اهالی آن منطقه بـه پـذیرش اسـالم بـود    ، یک منطقه

 کردنـد. خالـدبن   پیشنهاد پرداخت جزیه را مطرح می، خودداري اهل کتاب از پذیرش اسالم
اسالم دعوت کـرد و هنگـامی   ابتدا حاکم و اهالی آنجا را به پذیرش ، ولید هنگام فتح حیره

چنـین  هم 50پرداخت جزیه را به آنان پیشنهاد داد.، ان از پذیرش اسالم خودداري کردندکه آن
ابتـدا پـذیرش   ، رو شـدند  بـه  دار سپاه بیزانس رو هطلیع، یهِما بن جبلَۀمسلمانان هنگامی که با 

ز اهـالی آنجـا را بـین    فاتحان مسلمان در جریان فتح مصر نی 51اسالم را بر او عرضه کردند.
بیانگر این واقعیت است کـه  ، این روایات، بنابراین 52قبول اسالم و قبول جزیه مخیر کردند.

مادي نداشتند بلکه گسترش اسـالم و   همسلمانان در جریان فتوحات صدر اسالم فقط انگیز
  تر از اخذ جزیه بود. اي آنان مهمافزایش تعداد مسلمانان بر

  ن ذميحيات اجتماعي مسيحيا
ارتبـاط مسـلمانان و   ، عقد قرارداد ذمه با مسیحیان مناطق مفتوحه در عصر خلفاي چهارگانه

اسـالمی بـه شـکل     هتر کرد و چگـونگی رفتـار بـا ذمیـان را در جامعـ      مسیحیان را گسترده
 هاي کـه بعـد از افـزایش تعـداد ذمیـان در جامعـ       ترین مسئله تري مطرح ساخت. مهم جدي

ترین  سیاسی و دینی آنان بود. مهمـ  تعیین و تبیین حقوق اجتماعی، اسالمی مطرح شده بود
کمبود اطالعـات  ، حیات اجتماعی ذمیان بارهنظري و عملی خلفا در همشکل در بررسی سیر

هاي منعقد شده با مسیحیان که گویاترین سند براي تبیین حیـات آنـان    عهدنامهحتی است. 
باشـد و بـه وضـعیت اجتمـاعی آنـان       ر وضعیت دینی و اقتصادي آنان میبیشتر بیانگ، است

  اشارة قابل توجهی ندارد.

آراستگي ظاهر و انتخـاب  ، بررسي ميزان آزادي مسيحيان ذمي در انتخاب نوع پوشش
  محل مسكن

در تـرین مبـاحثی اسـت کـه      مهـم ، ونقـل  قاب و استفاده از وسـایل حمـل  استفاده از نام و ال
  شود. تماعی ذمیان مطرح میحیات اجخصوص 
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اسـت.  درباره حیـات اجتمـاعی ذمیـان سـخن گفتـه      اولین مورخی است که ، ابویوسف
تقلیـد نکـردن از   ، استعمال دو بنـد در کفـش  ، بستن زنّار، نپوشیدن لباس به سبک مسلمانان

تـرین   مهـم ، استفاده نکردن از چارپایان مسلمانان و به کار نبردن کجاوه براي زنان، مسلمانان
کند.  مییاد از آنها حیات اجتماعی ذمیان  هکه ابویوسف درباربوده هاي اجتماعی  محدودیت

، بر ذمیـان یاد شده هاي  الرشید در مورد اعمال محدودیت ابویوسف بعد از توصیه به هارون
ن و مدعی است که عمر به عامالدهد  نسبت میخطاب  بن ها را به زمان عمر این محدودیت

این گونه لباس بپوشند و لباس آنان باید بـا لبـاس   را وادار کنند که دستور داد تا ذمیان خود 
ــد.   ــته باش ــاوت داش ــلمانان تف ــف  53مس ــد از ابویوس ــده(، بع ــن ، )ق224متوفاي ابوعبی اب

ودیت اجتماعی ذمیان در زمـان  ) به محدق335متوفاي ) و صولی(ق257متوفاي عبدالحکم(
، نپوشـیدن لبـاس بـه سـبک مسـلمانان     ، بستن زنـار ، جلوي سرکردن موي  مانند کوتاه، عمر

اعمـال  البتـه   54کننـد.  اشـاره مـی  ، ارپایان مسلمانان هنگام سوارياستفاده نکردن از زین و چ
زیـرا در  ، مبهم و پیچیده اسـت  خطاب امري بن محدودیت اجتماعی بر ذمیان در زمان عمر

چـون  ، ق مختلـف کـه توسـط مورخـانی    یان منـاط هاي منعقد شده با ذم یک از عهدنامه هیچ
 اي نشـده   ها اشاره به این محدودیت، ... نقل شده ابن اثیر و، اعثم ابن، طبري، بالذري، واقدي

کتـاب   )ق182متوفاي زمـان بـا ابویوسـف(    ) تقریبـاً هـم  ق203متوفاي ( آدم بن است. یحیی
محـدودیت اجتمـاعی کـه    بـه  ، دربـاره ذمیـان  است. او هنگام بحث  خود را نگاشته الخراج

ه را بـا        بن مالک 55کند. اي نمی اشاره، ابویوسف از آن گزارش داده اَنـس کـه بحـث اهـل ذمـ
شـافعی احکـام    56کند. گونه محدودیت اجتماعی براي ذمیان ذکر نمی هیچ، تسامح شرح داده

د هاي شخصی خود را در مـور  است. او اجتهادآورده ذمیان ی درباره فقهی متعصبانه و خشن
نسـبت  هـا را بـه زمـان عمـر      این محـدودیت  هو ریشکرده محدودیت اجتماعی ذمیان بیان 

آمیز مسلمانان با مسـیحیان منـاطق    همراه التزام برخورد تسامح همۀ این شواهد به 57.دهد می
شـاید ابویوسـف کـه    کـه  انگیـزد   ایـن شـک را برمـی   ، منظور جلب قلوب آنـان  شده به فتح

، خطـاب اسـت   بن حیات اجتماعی ذمیان زمان عمر هی درباراصلی گزارش تاریخ هسرچشم
باشد. ابویوسف شاهد اوج قدرت ذمیان در نهادهـاي اداري    هاي خود مبالغه کرده در روایت

اي نسبت بـه   تعصبانهعباسی نگرش م هخلیف، هارون، علمی مسلمانان بود و از سوي دیگرو 
آنـان اعمـال کـرد. خـراب کـردن       هـایی بـر   گیـري  سـخت ، دلیل همین به، مسیحیان داشت

پوشـیدن لباسـی غیـر از پوشـش مسـلمانان و اسـتفاده نکـردن از        ، کلیساهاي نقـاط مـرزي  
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هاي اجتماعی اعمال شده بر ذمیان در زمان هـارون   ترین محدودیت مهم، چارپایان مسلمانان
کـه آن را بـه سـفارش     خـود  الخـراج بعید نیست که ابویوسـف در کتـاب   ، بنابراین 58است.

هاي هارون بر ذمیان و میـل   گیري منظور مشروع جلوه دادن سخت به 59، هارون مدون کرده
ی کرده های هشان مبالغ محدودیت اجتماعی هدربار، صی خود به منظور کنترل قدرت آنانشخ

  نسبت داده باشد.یا اجتهادهاي شخصی خود را به عمر 
اعی بر ذمیان فقـط در زمـانی   هاي اجتم رسد که اعمال محدودیت به نظر می، به هر حال

، قابل طرح است. براین اسـاس ، بودند که آنان قدرتمند شده و بر امور مسلمانان تسلط یافته
خطاب هنوز به عنوان اقلیـت مـذهبی قدرتمنـد     بن در زمان عمراعمال محدودیت بر ذمیان 

وضع شـده در  رسد. این احتمال که احکام  ظاهر نشده بودند تا حدي غیر منطقی به نظر می
العزیز باشـد بعیـد بـه نظـر     عبـد  مورد محدودیت اجتماعی ذمیان مربوط به خلیفـه عمـربن  

اجتمـاعی قدرتمنـد مطـرح شـده و بـر       هکه ذمیان در زمان او به عنوان طبقـ  چرا، رسد نمی
اعمـال   هنهادهاي اداري و علمی مسلمانان تسلط یافتنـد. منـابع اسـالمی و مسـیحی دربـار     

  اتفاق نظر دارند.، عبدالعزیز بر ذمیان بن تماعی از سوي عمرهاي اج محدودیت
هاي اجتماعی و دینـی ذمیـان در    برانگیزي موجود است که به محدودیت بحث هعهدنام
سـایر  در مقایسه بـا  اي  سبک و سیاق جداگانه، خطاب اشاره دارد. این عهدنامه بن زمان عمر

نقـد اساسـی   منـد  برانگیـز و نیاز  بحث، دلیل مینبه ه، هاي منعقد شده با ذمیان دارد عهدنامه
) نخسـتین مـورخی اسـت کـه ایـن      ق520متوفاي . طَرْطوشی از علماي بزرگ اندلس(است

فقیـه عمـر   ، غَنْم بن است: عبدالرحمنه غَنْم روایت کرد بن عهدنامه را به نقل از عبدالرحمن
راضـی بـه صـلح    که عمر این عهدنامه را هنگامی که مسـیحیان شـام   مدعی است  60در شام
  است: نگاشته ، شدند

خواهیم کـه   ي شهر به خلیفه عمر است. از شما میااین نامه از نصار، الرحیم الرحمن اهللا بسم
مـانع اقامـت مسـلمانان در    ، ماست که جزیه بـدهیم  هبر جان و مال ما امان دهید. بر عهد

نـاقوس بـا صـداي خفیـف     ، اي کلیسا را براي مسلمانان باز بگذاریمدره، کلیساها نشویم
هایمان را پناهگـاه جاسوسـان    خانه، مان را با صداي بلند قرائت نکنیم کتاب دینی، بنوازیم

بـراي مسـلمانان   ، عربی به خود ندهیم هکنی، مهرهایمان را به عربی نقش نکنیم، قرار ندهیم
، ها باشـیم  راهنماي آنان در راه، ترام مسلمانان برخیزیمدر مجالس به اح، احترام قائل شویم

احـدي از  ، شراب نفروشـیم ، شمشیر و سالح حمل نکنیم، در منازل مسلمانان ظاهر نشویم
مـانع  ، بردگانی که سهم مسلمانان است به خود اختصاص نـدهیم ، مسلمانان را کتک نزنیم
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هـاي   ستفاده کنیم که بـا کفـش  هایی ا از کاله و کفش، اسالم آوردن خویشان خود نشویم
مـوي جلـوي سـر را    ، زنّار بر کمر ببندیم، از عمامه استفاده نکیم، مسلمانان متفاوت باشند

در ، کنند سـوار نشـویم   بر چارپایانی که مسلمانان استفاده می، باز نکینم، فرق، کوتاه کنیم
  61.نیملمانان را تا سه روز مهمان کمس، هنگام سواري از زین استفاده نکنیم

رغـم ادعـایی کـه    به سازد.  دار می که اعتبار آن را خدشهدارد مبهمی هاي  نکته، هعهدناماین 
انشاي عهدنامه بیـانگر ایـن نکتـه    ، کند نگارش عهدنامه از سوي عمر می هعبدالرحمن دربار

ه نوشته شده و بعد از تعیین شرایط صلح به سوي عمر فرستاده شد ااست که از سوي نصار
خلیفـه یـا   ، عهدنامه با اهالی مناطق فتح شـده  عامل اصلی انعقاد، جریان فتوحات. در است

کردنـد. پـذیرش ایـن     فرماندهان نظامی بودند و شرایط صلح را اغلب خودشان تعیـین مـی  
باشـند تـا حـدي    را نوشـته  خـود عهدنامـه و شـرایط صـلح     ) نصـار ( نکته که قوم مغلوب
  مسلمانان در فتوحات تطابق چندانی ندارد. نظامیه رسد و با سیر غیرمنطقی به نظر می

ه عهدنامـ ، هـر یـک از شـهرهاي شـام     مسلمانان بعد از فـتح ، بر اساس گزارش مورخان
، اما در این عهدنامهاست.  اند که اسم شهر در آغاز آن قید شده نوشتهاي با مردم آن  جداگانه

کلی بـه اهـل شـام دارد.     هارذکر نشده و اش، ه مذکور به آنان تعلق داردنام شهري که عهدنام
اي کلـی   عهدنامـه ، نشده که عمر با مسـیحیان شـام  یاد در هیچ منبعی این در حالی است که 

ي شام در زمانی کـه  ارسد این نکته است که نصار منعقد کرده باشد. آنچه عجیب به نظر می
امی و نظ هبود و سیر هنوز بحث اهل ذمه و احکام مربوط به آن به شکل جدي مطرح نشده

دهـی شـده و منسـجمی     سـازمان  چگونه اطالعات، درباره ذمیان در دست نبودعملی خلفا 
چگونه راضی شدند که در متن  اتر آنکه نصار اند. عجیب احکام ذمیان به دست آورده هدربار

هاي اجتمـاعی و دینـی کـه در     شدیدترین محدودیت، اي که خودشان تهیه کردند صلح نامه
  براي خود در نظر بگیرند.، بود تکرار نشدهاي  هیچ عهدنامه

و خلفاي چهارگانه بـا مسـیحیان منـاطق مختلـف      هایی که در زمان پیامبر در عهدنامه
 هاست. تنهـا در عهدنامـ   نشدهاي  هیچ اشارههاي اجتماعی مذکور  به محدودیت، منعقد شده

ن لبـاس نظـامی   که مسـیحیان حـق پوشـید   است شده  ولید با مسیحیان حیره اشاره بن خالد
سبک ایـن  ، بنابراین 62هاي آنان آزاد هستند. ولی در پوشیدن سایر لباس، مسلمانان را ندارند

  د شده در این دوره مطابقت ندارد.هاي منعق عهدنامه با سایر عهدنامه
آن در دو یـاد کـردن از   سازد عـدم   دار می عامل دیگري که اعتبار این عهدنامه را خدشه

که مقـدم بـر   است ) ق231متوفاي ) و ازدي(ق207 متوفاياثر واقدي( شام فتوحکتاب مهم 
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رسد این عهدنامه در زمانی که مسیحیان قـدرت زیـادي کسـب     اند. به نظر می الملوك سراج
  به زمان عمر نسبت داده شده است.کرده بودند به منظور اعمال محدویت بر آنان جعل شده و 

اي بـه مسـیحیان    نگـرش متعصـبانه  ، صلیبیهاي  طرطوشی به دلیل معاصر بودن با جنگ
، اسـت  چگونـه بـه دسـتش رسـیده    ، دارد. او با توسل به این عهدنامه کـه مشـخص نشـده   

، جالب است مورخـانی  63کند. هاي اجتماعی و دینی شدیدي براي ذمیان ذکر می محدودیت
هـاي   کتـاب هـاي صـلیبی    قلقشندي که در خالل جنگو  خوها ابن، ابشیهی، عساکر چون ابن

ـ سیاسـی     هاي اجتماعی به این عهدنامه اشاره دارند. آنان نیز محدودیت، اند خود را نگاشته
خطـاب   بـن  ها را به زمـان عمـر   این محدودیت هگیرند و ریش براي ذمیان در نظر میو دینی 

احکـامی در جهـت محـدودیت    ، حتی اگـر بپـذیریم کـه در زمـان عمـر      64.دهند نسبت می
، دهی شده آمیزي که در این عهدنامه سازمان قطعاً به شکل مبالغه، وضع شده اجتماعی ذمیان

  نبوده است.
ولی خشونت شافعی را در برخورد با ذمیان ندارد. ، ماوردي اگرچه شافعی مذهب است

اسالمی را تحت عناوین احکـام واجـب و مسـتحب     هاو وظایف و تعهدات ذمیان در جامع
هـاي اجتمـاعی ذمیـان چـون      ي احکام مربوط به محـدودیت است. ماورد بندي کرده تقسیم

. را از وظایف مسـتحب  .. کوتاه کردن موي جلوي سر و، اناننپوشیدن لباس به سبک مسلم
داند و مقید نبودن ذمیان به این وظایف را موجب فسـخ   اسالمی می هیک فرد ذمی در جامع

احکــامی در جهــت ، ان عمــرحتــی اگــر بپــذیریم در زمــبنــابراین  65دانــد. عقــد ذمــه نمــی
باشد به این معنا نیست که همۀ ذمیـان ملـزم بـه      هاي اجتماعی ذمیان وضع شده محدودیت

رعایت آن بوده باشـند. نظـر مـاوردي بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه احکـام مربـوط بـه            
ضـمانت اجرایـی نداشـته و از وظـایف مسـتحب ذمیـان در جامعـۀ        ، اجتمـاعی  هـاي  محدودیت
گواه بر ایـن واقعیـت اسـت کـه آنـان مناسـبات       ، شده است. سیره نظري خلفا مرده میاسالمی ش

هاي زیادي از خلفا در مورد ظلم نکردن بر ذمیان روایـت   اي با ذمیان داشتند. توصیه عادالنه
نکـردن بـر    رعایت حقوق ذمیان و ظلـم ، است. عمر وصیت کرده بود که بر خلیفه بعد از من شده
عمر حتی براي جذامیان  66شان بر آنان تکلیف کرد. واجب است و نباید بیش از توانایی آنان

 67مقرري تعیین کرد و به مسلمانان دستور داد تا خوراکشان را تـأمین کننـد.  ، ي دمشقانصار
عد  کردنـد. عمیـربن   عدالت را رعایت می، کارگزاران عمر نیز در رفتار با ذمیان کـارگزار  ، سـ

  :ب در حمص بعد از پایان خدمتش در حمص نزد عمر آمد و گفتخطا بن عمر
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بلکه رهایی نیافتم که به مردي نصرانی از اهـل  ، دانم به سالمت جستم نمی، ا سوگندبه خد
دار امارت تـو بـودم    را زبون سازد. ممکن است براي یک روز که عهدهو ذمه گفتم: خدا ت

  68باشم. روزگار خود را تباه ساخته
   الحدید بیانگر این واقعیت اسـت کـه ذمیـان در زمـان خلفـاي چهارگانـه در       ابی ابنروایت 

هـاي   دانسـتند. توصـیه   فشار نبوده و عامالن خلفا تحقیر آنان را برخالف اصول اسـالم مـی  
  اسـت. او بـه حـاکم خـود     ظلم نکردن به ذمیـان روایـت شـده    هدربار زیادي از امام علی

... همانا در فرستادن خراجت دیر کردي... بر ذمیان «نوشت: ، بیقیس اَرح بن یزید، در مداین
  69.»ستم نکن...

بکر به مصر به او سفارش کرد که بـه ذمیـان ظلـم     ابی بن هنگام اعزام محمد امام علی
 بن که مأمور تعقیب خریت 71قیس بن رعایت حال ذمیان را به معقَلهمچنین ایشان  70نکنند.

. سـفارش  فرمودنـد توصیه ، بود اَرطاة ابی که مأمور تعقیب بسربن 72جاریهو ، بود راشد شده
و مـدارا بـا مـردم مصـر بیـانگر        سعد در مورد مهربانی بن به مالک اشتر و قیس یامام عل
  رد عدم اعمال ظلم بر ذمیان است.در موایشان تأکید 

او با مسیحیان اسـت.   هروابط دوستان هدهند نشان، شاعر نصرانی، عثمان به ابوزبید هعالق
نشسـت و خلیفـه او را بـه دلیـل      ابوزبید در مجالس کنار عثمان مـی ، بنا به گزارش ابوالفرج

بیانگر محبوبیت ابوزبید نصرانی ، این روایت 73.بر اخبار گذشتگان دوست داشتاش  آگاهی
  نزد عثمان و پایگاه اجتماعی باالي اوست.

  العرب ةاخراج اهل كتاب از جزير
رة خلفـاي چهارگانـه مطـرح    حیات اجتماعی ذمیان در دودرباره گري که مورخان بحث دی

اخراج اهل کتـاب   هالعرب است. مسئل ةممنوعیت اقامت اهل کتاب در جزیر همسئل، اند کرده
بـا مسـیحیان نجـران     ه پیامبرچراکه ابوبکر بر عهدنام، خطاب مطرح شد بن در زمان عمر

  74صحه گذاشت و آن را تمدید کرد.
العرب حـق سـکونت و اقامـت     جزیرةکلی در   ذمیان در زمان پیامبر در حجاز و به طور

، و یهودیان تَیمـاء  77الجنْدل دومه 76، اَیلَه 75، هاي منعقد شده با مسیحیان نجران داشتند. پیمان
. العـرب اسـت   ةکتاب در جزیر  در زمان پیامبر بیانگر تصویب حق اقامت اهل 78اَذْرح و مقْنا

، ترین دلیل بـراي ایـن ادعـا    مسیحیان در زمان پیامبر در مکه نیز حق سکونت داشتند و مهم
ن کـه در اواخـر عمـر    ه برائت از مشرکاآی 79ي مکه در زمان پیامبر است.ااخذ جزیه از نصار
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زیـرا  ، ) را محـدود نکـرد  حجـاز ( العرب ةاقامت اهل کتاب در جزیر 80، بود  پیامبر نازل شده
بـر   کنند و بـه پایـداري پیـامبر    پرستان محدود می ن را به بتابرائت از مشرک هآی، مفسران

  81پیمان با اهل کتاب بعد از نزول این آیه اشاره دارند.
و پیمـان  ه انگیزي کـرد  تنها آن دسته از یهودیانی که بر ضد اسالم فتنه در زمان پیامبر

 عملـی پیـامبر   هبررسـی سـیر  ، بنـابراین  82خود را با پیامبر شکستند از حجاز تبعید شدند.
، کـه عمـر  العـرب اسـت. این   ةکلـی جزیـر   بیانگر حق اقامت اهل کتاب در حجاز و بـه طـور  

نظـري و   هبـا سـیر  دهـد   نسبت میرا به پیامبر  83»العربةحدیث الیجتمع دینان فی الجزیر«
  عملی پیامبر مطابقت ندارد.

کـه پایگـاه سیاسـی(مدینه) و پایگـاه مذهبی(مکـه)       84مسلم است عمر براي حجازالبته 
، بـراي ورود غیـر مسـلمان   و  شـد  احترام خاصی قائـل مـی  ، بود مسلمانان در آن واقع شده

  کند: الحدید روایتی در این مورد ذکر می بود. ابن ابی ممنوعیتی در نظر گرفته
ـ  هـیچ نوشـت.   درم براي فرماندهان لشـکر مـی  پ، گوید عمر می بن عبداهللا  ک از گبرکـانی ی

که ابولؤلؤ او را زخم زد. گفـت   اند نزد ما نیاورید. همین که به حد بلوغ رسیده) زرتشتیان(
یک از گبرکان را پیش  چه کسی با من چنین کرد؟ گفتند: غالم مغَیرَه گفت: نگفته بودم هیچ

  85ولی شما در این مورد بر من غلبه کردید.، ما نیاورید
دیتی است که عمر براي ورود اهل کتاب به مدینه وضع کرده بـود.  بیانگر محدو، این روایت

این محدودیت را به زمان  هشافعی به محدودیت سکونت ذمیان در حجاز اشاره دارد و ریش
  86.دهد نسبت میخطاب  بن عمر

  العـرب در زمـان عمـر نقـل شـده      ةاخـراج یهـود از جزیـر    ههـاي زیـادي دربـار    روایت
  بودنـد  صـلح کـرده   اي از یهودیان خیبـر کـه بـا پیـامبر     عده ،است. بنابر روایت مسعودي

  بـود  خطـاب از پیـامبر شـنیده    بـن  زیرا عمر، خطاب از حجاز اخراج شدند بن در زمان عمر
و  88بالذري به اخراج یهود از حجـاز  87العرب وجود داشته باشد. ةدو دین در جزیرنباید که 

  خطــاب بــن خیبــر در زمــان عمــرفــدك و ، انــس بــه اخــراج یهودیــان نجــران بــن مالــک
ایـن  اغلـب   90گویـد.  سیوطی نیز از تبعید یهودیان حجاز به شام سـخن مـی  89کند. اشاره می

بیانگر ممنوعیت اقامت اهل کتاب در حجاز است. تأکید عمر بـر اخـراج یهودیـان    ، روایات
وجـود  باشـد.   انگیزي یهودیان علیه اسالم مـی  بیانگر بیم و هراس عمر از فتنه، حجاز ۀمنطق

خطرآفرین بود. به نظر ، نشینی چون فدك و خیبر براي حکومت نوپاي اسالم مناطق یهودي
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یهودیـان را از  ، مـت اسـالمی  ورسد عمر براي دور کردن مرکز فتنه و خطر از مرکـز حک  می
  فدك و خیبر به شام کوچ داد.

م به نظـر  عمربن خطاب اندکی مبه در زمانالعرب  جزیرةاخراج مسیحیان نجران از البته 
چرا که مسیحیان نجران نه به مرکز حکومت اسالمی نزدیک بودند (در محـدوده حجـاز   ، رسد می

 گوید: اي علیه مسلمانان داشتند. شافعی می گیري خصمانه موضع، نبودند) و نه مانند یهودیان
  91».آنجا را اخراج کرده باشد هام که کسی اهل ذم یمن جزء حجاز نیست و نشنیده«

در خصـوص  علی نیز معتقد است که سیاست کوچاندن اهل کتاب در زمان عمـر    جواد
ي در زمان عمـر  ااي بر ضد مسلمانان داشتند و نصار گیري خصمانه یهودیانی بوده که موضع

گویـد شـواهدي در دسـت     علی می که جوادآنچه  برخالف 92العرب اخراج نشدند. ةاز جزیر
و  93کنـد. ابویوسـف   حکایـت مـی  بن خطـاب  عمـر  در زمـان ، از اخراج مسـیحیان  است که
اشاره دارنـد. در  ) کوفه هنجرانی( از نجران و سکونت آنان در کوفه ابه اخراج نصار94بالذري

تـوان   چنـد عامـل را مـی   تـوان   مـی ي نجران اهاي اجتهاد عمر در اخراج نصار بررسی ریشه
 منعقـد کـرده   اي کـه بـا پیـامبر    مطرح کرد. یکی از تعهدات مسیحیان نجران در عهدنامـه 

آنـان بـرخالف   ، خطـاب  بـن  در زمان عمـر اما  95عدم پذیرش ربا در معامالتشان بود.، بودند
افـزایش  ، ایـن امـر   بـر  عـالوه 96دادند. خود عمل کرده و در معامالتشان ربا انجام میه معاهد

عواملی بود که عمـر   همجموع 97، تعداد و نیرومند شدن آنان به دلیل دراختیار گرفتن اسلحه
  بر اخراج آنان از نجران مصمم کرد.را 

 98اي از مسیحیان نجران به کوفه از سـوي امـام علـی    تأیید اجتهاد عمر در اخراج عده
گفتنـی  کننـد.   داللت میشکنی مسیحیان نجران  بر پیمانباشد که هایی  ید گزارشؤند متوا می

  اخراج نکرد.، بودند  شکنی نکرده انآن دسته از مسیحیان نجران را که پیم، است عمر
الحدید بـه حضـور    و ابن ابی الغاراتنویسنده ثقفی  ابن هاشار، ترین دلیل بر این ادعا مهم

. در گـزارش آنهـا آمـده اسـت کـه:      اسـت  مسیحیان در نجران در زمان خالفت امام علی
بـه   علـی  کارشـکنی و مخالفـت بـا امـام     عامـل معاویـه کـه بـه منظـور      ةابی اَرطا بن بسر

ه که به نجران رسید در خطاب به مردم نجـران کلمـ   هنگامی، بود العرب فرستاده شده ةجزیر
  99را به کار برد.» اي ترسایان«و » اي نصارا«

آمـد بـه حجـاز     و ولـی بـراي رفـت   ، نداشـتند اگرچه ذمیان حـق سـکونت در حجـاز    
فرد نصرانی به  -احتماالً ایام حج -که عمر در مکه بود . هنگامییتی مجراي آنها نبودمحدود
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عدم ممنوعیت  هنظری، این روایت پشتوانۀ 100منظور شکایت از عامل مالیاتی او نزدش رفت.
ورود ذمیان به حجاز است. همچنین عمر به آن دسته از اهـل کتـاب کـه در حجـاز امـوالی      

 هولی نباید وارد منطق، در حجاز اقامت کنندروز سه  به مدتتوانند  میداشتند اعالم کرد که 
تعیین عشر براي ذمیانی که به منظـور تجـارت بـه شـهرهایی چـون       101حرم در مکه شوند.

  نان در ورود به حجاز است.بیانگر عدم محدودیت آ102، آمدند مدینه می
ـ العرب تنها سرزمینی بود که در آن هیچ آ ةاشپولر معتقد است که جزیر ـ  ی ه ین دیگـري ب

العـرب ناچـار    ةو یهـود در جزیـر   اجماعت نصار، بایست باقی بماند. بنابراین جز اسالم نمی
خصـوص  عمـر در   هبررسـی سـیر   103شدند که یا اسالم را بپذیرنـد و یـا تبعیـد شـوند.     می

سـرزمین   هکند نـه همـ   حجاز تأیید می هنظر اشپولر را فقط در محدود، کوچاندن اهل کتاب
القُـري بیـانگر عـدم     و یهودیان در تیماء و وادي، ا در نجراننصارحضور زیرا ، العرب ةجزیر

  العرب است.ةممنوعیت سکونت اهل کتاب در جزیر

  بررسي روند اخذ جزيه از مسيحيان
خلفـا و عـامالن او را بـا ذمیـان     ارتباط مستقیم اي بود که  ترین مسئله مهم، مسئلۀ اخذ جزیه

نشـین   در منـاطق مسـیحی  عمربن خطاب  فتوحات در زمانبیشتر که   آنجا  ازکرد.  فراهم می
ه شکل گرفت بیشتر روایاتی که مربوط به وضعیت جزیه در این دوره است مربوط بـه سـیر  

 104دانسـت.  عمر جزیه را منبع درآمـد مسـتمر بـراي مسـلمانان مـی      است.نظري و عملی او 
رعایـت حـال ذمیـان را     .«..عقیده اوست: ذمیان بیانگر همین ه وصیت او هنگام مرگ دربار

  105.».آنان محل درآمد عیال شما هستند.. بکنید که
کودکـان و  ، ن جزیه در زمان عمر فقط مردان بالغ و آزاد بودند و جزیه بـر زنـان  مشموال

سـتان و فقیـران نیـز    رسد در زمان عمر جزیه بـر تهید  به نظر می 106گرفت. راهبان تعلق نمی
فقیـران حیـره را بـه شـمار     ، حیره هدر تعیین مقدار جزیولید  بن زیرا خالد، گرفت تعلق نمی

عمـربن   107المال براي آنـان تعیـین کـرد.    سهمی از بیت، نیاورد و حتی بعد از شناسایی آنان
المـال بـراي او در    نیز پیرمرد ذمی را از پرداخت جزیه معاف کرد و سـهمی از بیـت  خطاب 

  از پرداخت جزیه معاف بودند.ذمی  بیانگر این است که فقیران ها روایتاین  108نظر گرفت.
نشـین   تعیین مقـدار آن در منـاطق مختلـف مسـیحی    ، در بحث جزیه  ترین مسئله پیچیده

است. میزان درآمد و امکانـات مـالی یـک منطقـه در تعیـین جزیـه آن مـؤثر بـود. مجاهـد          



۱۵۴     ،۱۳۸۹چهارم، زمستان شماره ، سال هفتم  

یمـن   هشـام را بیشـتر از مقـدار جزیـ     همیزان جزی، دلیل فزونی درآمد شام عمر به، گوید می
  109تعیین کرد.

چگـونگی  ، عهدات مالی ذمیان تأثیرگذار بـود عامل دیگري که در تعیین میزان جزیه و ت
تسلیم و در صـلح بـا فاتحـان    ، رسد مناطقی که بدون مقاومت فتح آن مناطق بود. به نظر می

رابـر فاتحـان   کردنـد. مسـیحیان حیـره کـه در ب     تري پرداخت می کم هشدند جزی پیشقدم می
مسیحیان شـهرهاي شـام   110موظف به پرداخت یک دینار جزیه شدند.، نشان ندادند مقاومتی

موظف بـه تهیـۀ   ، عالوه بر یک دینار، هاي پراکنده راضی به صلح گشتند تکه بعد از مقاوم
مسیحیان حمـص بـه دلیـل مقاومـت در      111مقداري مواد غذایی چون گندم و روغن شدند.

 112دینـار جزیـه گشـتند.   چهـار  ف بـه پرداخـت   موظـ ، فتحبرابر مسلمانان و شورش بعد از 
بودنـد   هاي پراکنده تسلیم شـده  مسیحیان بالد جزیره که مانند مسیحیان شام بعد از مقاومت

. روغـن و.. ، چون گندم، غذایی نضمام پرداخت مقداري مواد آنان یک دینار به ا همقدار جزی
  113تعیین شد.

هاي مختلفـی در مـورد میـزان     تاختالف دربارة چگونگی فتح مصر باعث شده تا روای
ی بـه انضـمام پـذیرایی از          دوآن نقل شود. میزان جزیۀ مصـر   هجزی دینـار بـر هـر فـرد ذمـ

اسـکندریه بـه دلیـل مقاومـت در      همیزان جزی 114است. روز ذکر شده سهمسلمانان به مدت 
  115دینار تعیین شد.چهار (فتح عنوه)  برابر مسلمانان
دهـی   برآمد تا مقـدار جزیـه را تحـت یـک سـازمان      بعدها درصدد رسد عمر به نظر می

 هبـر اسـاس طبقـ   را دلیل او طرح اخـذ جزیـه از ذمیـان     همین به، بندي کند مشخص تقسیم
؛ ایـن  نخستین بار در عراق اجـرا شـد  ، بندي تقسیممتوسط و فقیر مطرح کرد. این ، ثروتمند

تأکیـد کـرد کـه از    ) کوفه عامل مالیاتی خود در( حنَیف بن به عثمانگونه که عمربن خطاب 
 12دینـار) و از فقـرا    یـک (=  درهـم  24دینار) از طبقۀ متوسط چهار (=  درهم 48ثروتمند 
جزیه بر اسـاس طبقـات   را عمر سعی کرد تا اخذ  116دینار) جزیه دریافت کند. یکدرهم(= 
اشاره دارد. در مناطق دیگر نیز اجرا کند. بالذري به تغییر روند اخذ جزیه در شام ، اجتماعی

 بر روایت او میزان جزیه در شام در آغاز یک دینار و پرداخت مقداري محصول بود. بعد بنا
دینـار و  چهـار  (اهـل ذهـب)    که پول رایج آنـان طـال بـود   را مناطقی  هجزیعمربن خطاب 

همچنـین وي  درهـم تعیـین کـرد.    چهـل  ، (اهل ورق) که پول رایج آنان نقره بودرا مناطقی 
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بیشتر از تهیدستان تعیین کـرد و بـر   را ثروتمندان  هطبقات مختلف تقسیم و جزیمردم را به 
  117مقرر کرد.، بوداي که متناسب با امکانات مالی آنان  متوسط جزیه هطبق

مصـر اشـاره دارنـد. آنـان در آغـاز بـه        هعبدالحکم و مقریزي نیز به تغییر میزان جزی ابن
روایت اخذ جزیه از ذمیـان مصـر   ، ه و بعد از آندینار اشاره کرددو جزیه مقرر شده به مبلغ 

، انـس  بـن  مالک، اشارة ابویوسف 118اند. متوسط و فقیر را نقل کرده، ثروتمند هبر اساس طبق
دینـار) و   چهار( ثروتمند هشافعی و ابوعبیده به میزان کلی جزیه در زمان عمر بر اساس طبق

از جریان فتوحات درصدد برآمد  بیانگر این نکته است که عمر بعد 119درهم)چهل ( متوسط
را به طـور  اخذ جزیه تدوین کند و میزان جزیۀ مقرر شده بر ذمیان براي مشخصی  هتا قاعد

  دهی کند. منظم سامان
هـاي مـالی    نظریۀ اخذ جزیه بر اساس طبقات اجتماعی بیانگر در نظـر گـرفتن توانـایی   

چهارگانـه از ذمیـانی کـه قـادر بـه      . در زمان خلفـاي  استآنان  هذمیان در تعیین مقدار جزی
بـر پـذیرفتن   نیز  امام علی120شد. نقدي نبودند معادل آن جنس دریافت می هپرداخت جزی

  121.فرمود میجنس از ذمیان تأکید 
که مال زیـادي   کرد. هنگامی وصول جزیه رسیدگی میعامالن خطاب به عملکرد  عمربن

او را بر آن داشت تـا از عامـل خـود در     ،زیادي مال، طریق وصول جزیه نزد عمر آوردند از 
که عامل او قسم یاد کرد که طبق دستور  وصول جزیه بازپرسی کند. هنگامیچگونگی مورد 

عمــر او را رهــا کــرد و جزیــه را ، جزیــه را دریافــت کــرده، خلیفــه و بــدون اعمــال ظلــم
بررسی  ،چگونگی وصول جزیهعملکرد والیان خود را در مورد نیز  امام علی 122پذیرفت.

هـاي مـالی    از سـوء اسـتفاده  ، در بصـره  قاضـی علـی  ، ابوالْاَسود دئلی  . هنگامی کهکرد می
د کـر عباس را بازخواست  بن عبداهللا علی، گزارش داد عباس در بصره به علی بن عبداهللا

و چگونـه  از کجا گرفته ، و از او خواست تا برایش شرح دهد که چه مقدار جزیه اخذ کرده
  123.استصرف کرده 

نیـز  124دهندگان مصر به مالک اشتر در مورد رعایت حال مالیات تأکید بسیار امام علی
  است.در عدم اعمال اجحاف بر ذمیان  بیانگر دقت امام علی

  حيات ديني مسيحيان ذمي
تعـین میـزان   ، حقوق ذمیان در عصر خلفاي چهارگانه مطرح شـده درباره دیگري که  همسئل
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، بـود  از نظـر دینـی بـه مسـیحیان نجـران داده      است. امتیازاتی که پیامبرآزادي دینی آنان 
در زمـان خلفـاي   این استقالل  125درحقیقت به معناي اعطاي استقالل دینی به مسیحیان بود.

ها حفظ شد. سـفارش ابـوبکر بـه سـپاه مسـلمانان       اي از محدودیت به همراه پاره، چهارگانه
بیـانگر   126هـاي آنـان   ال راهبان و عدم تخریب صـومعه رعایت ح ههنگام اعزام به شام دربار

احتــرام بــه پیشــوایان و امــاکن مــذهبی مســیحیان اســت. یکــی از تعهــدات مســلمانان در  
امان دادن به کلیسـاها و معابـد مـذهبی مسـیحیان     ، هاي منعقد شده با مسیحیان هم عهدنامه

اي  کی از شروط عهدنامـه . بالذري در امان بودن کلیساها و اماکن مذهبی مسیحیان را یاست
عمـر بـا    ه. عهدنامـ دانسته است، منعقد شد 128و حمص 127با شهرهاي شام چون بعلَبککه 

این : «باشد هاي مسیحیان می المقدس نیز بیانگر درامان بودن کلیساها و صلیب مسیحیان بیت
کلیساهایشـان  ، اموالشـان ، دهد. جانشان امانی است که عمر امیرمؤمنان به مردم ایلیا می، نامه

ـ  کلیساها ویران نمی، هایشان در امان است و صلیب ا آنـان در ایلیـاء مقـیم    شود و یهودیان ب
  129..».شوند. نمی

بـه منـع   ، هدنامۀ منعقد شده بـا مسـیحیان شـام   عدر گزارش خود درباره خیاط  بن خلیفۀ
سـاها و  کلی 130نکردن آنان در برگـزاري عیدهایشـان و درامـان بـودن کلیسـاها اشـاره دارد.      

هاي منعقـد شـده بـا آنـان از      نیز طبق عهدنامه 132و اسکندریه 131هاي مسیحیان مصر صلیب
  مند بود. بهرهامنیت 

هـایی کـه از احتـرام و تعهـد مسـلمانان در حفـظ امـاکن مـذهبی          منابع در کنار گزارش
بیـانگر محـدودیت دینـی    ، اردي نیز اشاره دارند که درحقیقـت دهند به مو مسیحیان ارائه می

ننواختن ، هاي مسیحی ساکن دارالسالم است. آشکار نکردن صلیب در میان مسلمانان اقلیت
بازسـازي نکـردن کلیسـاهاي     133، احـداث نکـردن کلیسـاي جدیـد    ، ناقوس با صداي بلنـد 

ه و  ، هاي منعقد شده با مسیحیان مناطقی چـون رهـا   که در بعضی از عهدنامه 134مخروبه رقـِّ
 هباشـد. بنـابر گفتـ    هاي دینـی مسـیحیان مـی    ترین محدودیت مهم، حمص به آن اشاره شده

اي به ابوعبیده سفارش کـرد کـه در منـاطقی کـه بـا       با ارسال نامهعمربن خطاب ، ابویوسف
ر مجـاز  اید کلیساهاي آنان را تخریب نکنید و مسیحیان در خـارج شـه   مسیحیان صلح کرده

در 135صـلیب آشـکار نماینـد.   د تواننـ  نمیولی در داخل شهر ، هستند که صلیب آشکار کنند
ب منعقد کرد از آنان تعهد گرفت کـه مـانع اسـالم    له تغقبیلاي که عمر با مسیحیان  عهدنامه
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مسیحیت را در میان فرزندان خود تبلیغ نکنند و آنـان را بـه   ، خود نشوند هآوردن افراد قبیل
مـورد نصـرانی   در ب ه عرب نصرانی تَغْلعمر از قبیلتعهدگرفتن  136کیش مسیح در نیاورند.

در حقیقت بیانگر نوعی کنترل و محدود کردن مسیحیت در میان اعراب ، نکردن فرزندانشان
  است.

حکـیم  ، براي یحیی دیلمـی  اي از سوي امام علی ظهیرالدین بیهقی به ارسال امان نامه
سـت  خوا در فـارس مـی   که عامـل علـی   بیهقی هنگامیگزارش بر  اشاره دارد. بنا نصرانی

نوشـت و او را از    علـی  اي به امام  یحیی نامه، خراب کند، که متعلق یه یحیی بوددیري را 
اي بـراي دیـر یحیـی     نامـه  حنیفه دستور داد تا امان بن به محمدآن حضرت جریان آگاه کرد. 

ـ  اي از این امان نسخهکه گوید  بفرستد. بیهقی می   الفتـوح مسـتوفی   ونامه را در دست حکیم اب
که اماکن مذهبی اهل کتاب در اسالم  از آنجا 137.دیدم، ي بودطبیب ماهرنصرانی طوسی که 

  داشته باشد.اند بعید نیست که گزارش بیهقی صحت  بودهمند  بهرهاز امنیت 
و مسـیحیان در دسـت اسـت کـه سـبک و سـیاق        یمنسوب به امام عل 138اي عهدنامه

دلیـل   همـین  بـه ، دارد خلفـاي چهارگانـه   ههاي منعقـد شـده در دور   اي با عهدنامه جداگانه
  پردازیم: ن عهدنامه به نقد آن میبرانگیز باشد. بعد از ذکر مت تواند بحث می

است که در دیر حزقیل نوشته شده: سپاس خداي تعـالی را و درود بـر   اي  هنام این پیمان 
، جحـن  ابـن ، و پرهیزگار چـون عبدیشـوع   ابه درستی که چند نفر از دانایان نصار، ه اوبند

نـزد  ، ا که به همراه ایشان بودندنفر از بزرگان نصارچهل م راهب و عیسی اسقف و ابراهی
که زنده هسـتم  ت این عهدنامه تا زمانی. رعایبه مراعات عهد من..من آمدند و میل داشتند 

سالطین و غیر از ایشان واجـب اسـت. روا   ، حکام، مسلمانان هواجب و بعد از من بر هم
راهبـی از  ، هایشـان  اسقفی از اسـقف . و مجبور کردن بر امريایشان قهر و غلبه  نیست بر

دیرهایشان محفـوظ  ، شوند ها بیرون رانده نمی راهبانشان و زاهدي از زاهدانشان از صومعه
رود. در نـواختن   کار نمـی  ها و منازل مسلمانان به است و چیزي از مصالح دیرها در خانه

درهم است. نباید هیچ احـدي   33، ر سالهر نصرانی د هدرستی که جزی ناقوس آزادند. به
در حـق  ، نیکو به آنان مجادله شـود  هاز مسیحیان را بر پذیرش اسالم اجبار کرد و به طریق

شان محتاج به کمک مالی  ینیکلیساها و امور د، آنان باید رحمت شود. اگر در تعمیر دیرها
، تعمیر کلیساهایشان غافل شوندمسلمانان عطایایی به آنان بدهند و اگر مسیحیان از ، هستند

مانان در رفـع احتیـاج   بر مسلمانان است که به آنان کمک کنند تا آن را تعمیر کنند و مسل
اگرچه متحمل رنج شوند. کمک به مسیحیان به معناي قرض دادن بـه آنـان   ، آنان بکوشند

بـر امیـر    بلکه در جهت قوت دادن به ایشان اسـت. ، باشد ست و دین بر گردن آنان نمینی
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است برایشان تا زمانی که قیامت شود  قرار دادهآنچه  مؤمنان است وفا کردن بر ایشان و به
و دنیا به پایان برسد. این کتاب را هشام پسر عتبه فرزند وقاص در حضور امیرمؤمنـان در  

  139است. هجري نوشته 40الکفل به سال  دیر حزْقیِل ذي
در زمـان سـلطنت سـالطین    بیان شده است که ، شده هاي که بر این عهدنامه نوشت در مقدمه

شـود.   اشیاي مقدسه منسوب به ائمۀ هدي در اصـفهان نگهـداري مـی   و  صفوي چند پارچه
 جلد قرآن به خط امام حسن دو، اشیاي مقدسه شامل یک پارچه منسوب به امام حسن

ی بـه شـاه صـفی    به خط کـوف  امبنی بر مدارا با نصار و عهدنامۀ امام علی و امام سجاد
رسید و در میان اعقـاب او بـه ارث مانـد. در زمـان نادرشـاه ایـن عهدنامـه در چهلسـتون         

وزیـر امـور داخلـه و    ، خان سردار اسـعد  که سرانجام به سعی علیقلی. تا اینشد نگهداري می
ابهامـات  ، البتـه ایـن عهدنامـه    140ترجمه و منتشـر شـد.   1327خان کاشانی در سال  علیرضا

آنکـه راوي  ، سـازد. اول  دچار شک و تردید مـی  به امام علیرا که انتساب آن زیادي دارد 
بـا   هـاي امـام علـی    هـا و عهدنامـه   اغلب نامـه ، عهدنامه مشخص نیست و از طرف دیگر

» . مؤمنین براي اهل فـالن منطقـه...  ابی طالب امیرال بن اي است از عبداهللا علی این نامه«عنوان
ت اسـت.  متفـاو  هـاي امـام علـی    ي این عهدنامه با سایر نامهکه انشاحال آن، شود آغاز می

در عصـر خلفـاي چهارگانـه ذکـر     به عنوان حیات دینی ذمیان  چهمحتواي این عهدنامه با آن
، هـاي منعقـد شـده بـا مسـیحیان      یـک از عهدنامـه   در هیچ، ؛ به بیان دیگرمتفاوت است، شد

مالی به آنان در جهت حفـظ امـاکن    مسلمانان تعهدي در برابر تعمیر اماکن مذهبی و کمک
در این عهدنامه فقط مسلمانان در برابـر مسـیحیان تعهـد    ، عالوه بر اینآنان ندارند.  همقدس

  و مسیحیان هیچ تعهدي بجز پرداخت جزیه ندارند.داشته 
، ر مدارا و مالطفت با مسیحیان اسـت محتواي کلی عهدنامه بیانگر توصیه به مسلمانان د

تأکیـد بـیش از حـد بـر     اما مسیحیان در فشار و تنگنا نبودند  ان امام علیحال آنکه در زم
ایـن عهدنامـه در    رعایت امتیازات مسیحیان و مالطفت با آنان بیانگر این واقعیت است کـه 

تأکید بر مـدت اعتبـار عهدنامـه تـا روز     همچنین زمانی نوشته شده که آنان در فشار بودند. 
بیانگر ، قیامته انجام تعهدات خود در برابر مسیحیان تا روز قیامت و ملزم بودن مسلمانان ب

شدن امتیـازات منـدرج در ایـن عهدنامـه     اعتبار شان و بی از تزلزل موقعیتنگرانی مسیحیان 
و خلفـاي چهارگانـه تأکیـدي بـر مـدت       هاي زمان پیـامبر  عهدنامهحالی که در است. در 

که در ایـن عهدنامـه    ارجال پرهیزگار نصاراست. اسامی  اعتبار عهدنامه تا روز قیامت نشده
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است. عدم ذکر این عهدنامـه در منـابع    یک از منابع اسالمی نیامده به آن اشاره شده در هیچ
به هر حال ـ با توجه به آنچـه گفتـه شـد ـ      دهد.  اعتباري آن قوت بیشتري می اسالمی به بی

  رسد. عید به نظر میامري ب اي با این مضمون در زمان امام علی نگارش عهدنامه
دید بودنـد.  صفوي تحت فشار شـ  هقفقاز در اواخر دور، ایروان، مسیحیان نواحی قراباغ

ل تبریـزي (   ، وقـایع سـنین  مانند ، منابع ارمنی این دوره اثـر آراکـArakel( ،   تـاریخ زکریـاي
، از آالم و مصایب مسیحیان یا اَشْعیاء ارامنی) Esai(تاریخ ایسائیم) و 1699(متوفاي شَماس

ظلـم و سـتم   ، انـد. حتـی اشـعیاء    زیـادي نقـل کـرده    روایات ویژه در اواخر دورة صفوي به
، ) و در پـی آن افاغنه هحمل، ترین دلیل نزول عقوبت الهی مهم، را بر ذمیانپادشاهان صفوي 

دي صـفوي وضـعیت مسـاع    همسیحیان در دور، بنابراین 141.داند فروپاشی حکومت آنان می
نداشتند. احتمال دارد که این عهدنامه از سوي مسیحیان جعل شده و براي مشـروعیت دادن  

  باشد.  نسبت داده شده یبه امتیازات مندرج در آن به زمان امام عل

  مسيحيان ذمي و امور اداري مسلمانان
  از، اسـالمی ي سیاسـی و اداري در حکومـت   ها تعیین میزان اقبال ذمیان در دستیابی به مقام

هـایی کـه در    حقوق سیاسی ذمیان مطـرح شـود. روایـت   ضمن لی است که باید ئمسا هجمل
، مسـلمانان وجـود دارد  مورد حقوق سیاسی ذمیان در دستیابی به مشـاغل اداري و سیاسـی   

محـروم بـودن ذمیـان در     هنظري و عملی عمر مربوط اسـت. عمـر بـه نظریـ     هبیشتر به سیر
و اخباري از او در مورد ممنوعیت اسـتخدام  مور مسلمانان معتقد بوده سلط بر ادستیابی و ت

که به عمر پیشنهاد شد تـا کـاتبی از    است. زمانی ذمیان در امور اداري مسلمانان روایت شده
، از سـوي دیگـر   142حیره استخدام کند عمر به دلیل نصرانی بودن او این پیشنهاد را رد کرد.

مـور اداري  او را بـر ا ، صورت گرایش بـه اسـالم   پیشنهاد کرد در عمر به غالم نصرانی خود 
زیرا امکان استخدام غیرمسلمانان بر امور اداري مسلمانان وجـود  ، کند مسلمانان منصوب می

دسـتیابی   به محدودیت ذمیان درعمربن خطاب  بیانگر اعتقاد، هاي ذکر شده روایت143ندارد.
کرد تا ذمیـان را بـر امـور     امالن خود سفارش میعمر به عهمچنین  به امور مسلمانان است.

دلیـل   به عامل خود در بصره را، ابوموسی اشعري، رو از این، اداري مسلمانان استخدام نکنند
محـدودیت ذمیـان در تسـلط بـر امـور       هاگر نظریـ  144.دکراستخدام کاتب نصرانی سرزنش 

جـراي ایـن نظریـه را فقـط     دامنـۀ ا ، پذیرفتـه شـود  اداري و سیاسی مسلمانان در زمان عمر 
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ز مناطق فتح شده ا هالعرب محدود کرد. طرح این نظر که مسلمانان در ادار جزیرةتوان به  می
مشخصـی   هرسـد. مسـلمانان برنامـ    غیرمنطقی به نظر می، گرفتند کارگزاران ذمی کمک نمی

، ربـی نبـود  ع، زبان اداري مناطق مفتوحه، طق مفتوحه نداشتند و از سوي دیگرمنا هبراي ادار
دسـتور عمـر در   ، آن مناطق کمک بگیرند. بنـابراین  به همین دلیل ناچار بودند از کارگزاران

ترین دلیل بر این ادعا این  در این مناطق قابل اجرا نبود. مهم، مورد محدودیت سیاسی ذمیان
 منـاطق  هشود از کاتبان نصرانی بـراي ادار  نظري خود ناچار میه است که عمر برخالف سیر

کمک بگیرد. هنگامی که اسیران قَیساریه را نزد عمر آوردند عمر دسـتور داد تـا تعـدادي از    
در مصر تعدادي از عامالن بیزانس بعد از 145آنان را در کتابت و مشاغل دیگر استخدام کنند.

انـد کـه    حاکمان بیزانسی بوده» چون«و » شنوده«، »میناس«بر منصب خود باقی ماندند. ، فتح
  146ح مصر سمت خود را حفظ کردند.بعد از فت

در مـورد اسـتخدام   را درخواسـت معاویـه   عمربن خطـاب  ، قیم جوزیه برگزارش ابن بنا
زیـرا  ، تـوان پـذیرفت   البته این روایت را نمی 147.رد کرد، امور شام هکاتب نصرانی براي ادار

چگـونگی   و شد و اعراب به دلیل عدم تسلط به زبـان رومـی   دیوان شام به زبان رومی نوشته می
ي شام در امور دیوانی خویش کمک بگیرنـد. ادعـاي   ااین مناطق ناگزیر بودند از نصار هادار

بلکه هزاران کاتـب نصـرانی معاویـه را در    ، اینکه نه تنها یک کاتب نجدي خماش در مورد
  148ولی دور از واقعیت نیست.، آمیز است ند اگرچه مبالغهکرد شام یاري می هادار

 بـر  ایـن روایـت عـالوه    149شخصی مسیحی بود.زندانبان کوفه ، ثماندر زمان خالفت ع
بیانگر اعتماد خلفـا بـه   ، دهد ر اداري مسلمانان را نشان میذمیان در امودستیابی  امکاناینکه 

نظـري عمـر بیـانگر ممنوعیـت      هچـه سـیر   باید گفت اگر، حال هر باشد. به مسیحیان نیز می
عملی عمر و عثمان بیـانگر   هولی بررسی سیر، ان بودهیان در امور اداري مسلماناستخدام ذم

مناطق مفتوحه  هادارچگونگی دلیل عدم تسلط اعراب بر  این واقعیت است که این نظریه به
ارة منـاطق مفتوحـه   شدند تا از مسیحیان بـراي اد  ناگزیر می، قابل اجرا نبود و خلفا در عمل

  کمک بگیرند.

  گيري نتيجه
مسیحیان بعد از ظهور اسالم با پذیرش نظام اهل ذمه در قبـال پرداخـت جزیـه از حمایـت     

و بر دین خود باقی ماندند. اهل کتاب طبق نص صریح قرآن ه شدمند  بهرهحکومت اسالمی 
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و شـروط دیگـري در   وظیفه داشتند جزیه پرداخت کننـد  براي سکونت در داراالسالم فقط 
نشین در  است. بعد از فتح مناطق مسیحی ر داراالسالم ذکر نشدهقرآن براي سکونت ذمیان د

عمربن خطاب  اسالمی افزوده شد. هزمان خلفاي چهارگانه بر تعداد مسیحیان ذمی در جامع
احکام جدیدي بر آنان وضع کـرد.  ، پایگاه ذمیان در میان مسلمانان به منظور تبیین حقوق و

قداست خاصی قائـل  ، مسلمانان در آن واقع شده  یو سیاس او براي حجاز که پایگاه مذهبی
به همین دلیل سکونت غیرمسلمان را در حجاز ممنوع اعـالم کـرد. مورخـان در سـایر     ، بود

چون نپوشیدن لباس ، عمربن خطاب هاي اجتماعی منعقد شده بر ذمیان در زمان محدودیت
هـاي منعقـد    هیچ یک از عهدنامهزیرا در ، اند . مبالغه کرده.. وبستن زنار ، به سبک مسلمانان

 اي نشـده  اشـاره ، ه محدودیت اجتماعی آنان باشـد شده با مسیحیان به شروطی که دربردارند
، جلـب رضـایت مسـیحیان منـاطق مفتوحـه      به منظورعمربن خطاب ، است. از سوي دیگر

هـاي   کـه تحمیـل محـدودیت    چرا، اتخاذ کندآمیزي در برابر آنان  سیاست تسامحبود ناگزیر 
توانسـت آنـان را بـر ضـد مسـلمانان       اجتماعی مذکور بر مسیحیان مناطق تازه فتح شده می

هـاي   پـذیرش محـدودیت  ، بر مسلمانان بیشتر کند. بنابراینتحریک و مقاومت آنان را در برا
رسد. بـه   . غیر منطقی به نظر میه پوشش و آرایش و..اجتماعی منعقد شده بر ذمیان در زمین

مورخانی چون ابویوسف را بر آن داشـته  ، هاي بعد گیري ذمیان در دوره درترسد ق نظر می
اعمال محدودیت بـر ذمیـان را بـه حاکمـان سیاسـی      ، تا به منظور محدود کردن قدرت آنان

به عمربن خطاب  ها به زمان این محدودیت هزمان خود توصیه کنند و با منسوب کردن ریش
 ابشیهی، اخوه ابن، چون طرطوشی، مورخانی بخشند.عملکرد حاکمان زمان خود مشروعیت 

، اي به مسیحیان داشـتند  نگرش بدبینانه، هاي صلیبی قلقشندي به علت متأثر بودن از جنگو 
  معتقد بودند.به اعمال محدودیت بر آنان ، به همین دلیل
تعیین شده بر مسیحیان ذمی بـه مبلـغ یـک دینـار و معـاف بـودن زنـان و        ه مقدار جزی

پرداخت آن در زمان پیامبر بیانگر برخورد عادالنۀ حکومت اسالمی بـا مسـیحیان   کودکان از 
کـرد  پیامبر فقط بر مردان بالغ جزیه مقرر  هذمی است. خلفاي چهارگانه نیز به تبعیت از سیر

به همین دلیل مقدار ، کردند میهاي مالی آنان تعیین  ذمیان را بر اساس توانایی هو مقدار جزی
 متفاوت بود. خلفـا ، پرداختند و فقیر حکومت اسالمی میمتوسط ، ثروتمند هبقاي که ط جزیه

و رعایـت حقـوق و   داشـته  نظـارت  ، هنگـام وصـول جزیـه   عملکـرد ذمیـان   به چگـونگی  
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ترین دلیـل عـدم    مهم، کردند. همین عامل ن خود توصیه میهاي مالی آنان را به والیا توانایی
ـ ، در زمان خلفاي چهارگانه اخذ جزیهاعمال فشار بر ذمیان هنگام  ه ویـژه زمـان خالفـت    ب

باشد. در زمان خلفاي چهارگانه به فقیران و تهیدستان ذمی نیز سهمی  می یعمر و امام عل
  شد. المال اختصاص داده از بیت

وضعیت دینی مسیحیان بعد از ظهور اسالم بایستی گفت که آنان اسـتقالل دینـی    هدربار
 در عهدنامه منعقد شده با مسـیحیان نجـران   ات دینی که پیامبرخود را حفظ کردند. امتیاز

درحقیقت به معناي اعطاي استقالل دینی به مسیحیان بود. در زمان خلفاي ، به آنان داده بود
هایی حفظ شد. بعد از افـزایش تعـداد ذمیـان در     چهارگانه این استقالل به همراه محدودیت

منظـور کنتـرل فعالیـت دینـی مسـیحیان سـاکن        بـه عمربن خطاب ، زمان خلفاي چهارگانه
احـداث نکـردن کلیسـاي    ، لنـد هایی چون ننواختن ناقوس با صداي ب داراالسالم محدودیت

  . بر آنان تحمیل کرد.جدید و..
ترین علت نفوذ و تسلط ذمیان  اطالعی اعراب از تشکیالت اداري مناطق مفتوحه مهم بی

بـه طـور    -معتقد بود که نباید مسیحیانربن خطاب عم ساالري اسالمی بود. اگرچه بر دیوان
ولی در عمل ناچار شد به دلیـل فقـدان   ، را بر امور مسلمانان مسلط کرد -نکلی غیرمسلمانا

نیروي متخصص در امور دیوانی از مسیحیان کمک بگیرد. واگذاري سمت زنـدانبانی کوفـه   
ور دیـوانی مسـلمانان آشـکارتر    نفوذ ذمیان را بر امـ ، به فرد نصرانی در زمان خالفت عثمان

  سازد. می
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
معتقدان  -ها فیزیتمسیحیان یعقوبی: انشعابی که به دنبال مناقشات کالمی در دین مسیح ایجاد شد. اندیشۀ منو. 1

ها معتقد به اتحاد طبیعت انسانی و الهی در حضرت عیسی بودند و بـر جنبـۀ    بود. مونوفیزیت به وحدت طبیعت
 ,Maclean Nestorianism, Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. lasting( کردند الهی او تأکید می

vol 2, p. 327( دسا در تنظـیم  ، یعقوبیان اندیشۀ مونوفیزیتی داشتند. یعقوبهـاي   کلیسـاي مونوفیزیـت  اسقف ا
دانند و  ها می سوریه و مصر تالش زیادي از خود نشان داد به همین دلیل او را مؤسس واقعی کلیساي مونوفیزیت

سـوریه و لبنـان و   تـاریخ  ، انـد(فیلیپ حتّـی   پیروان اندیشۀ مونوفیزیتی را بعد از یعقوب یعقوبیان یا یعاقبه نامیده
ري  412-413، صاول  جزءداد و عبدالمنعم رافق، ر جورج حدکتو  فلسطین، ترجمه یـانتقـال علـوم   ، ؛ دلیسـی اول

). پیروان این اندیشه نیز مورد غضب کلیسـاي قسـطنطنیه   134-136، صاحمد آرام رجمهت، یونانی به عالم اسالم
 ). 412-413، قرار گرفتند و در مصر و سوریه پراکنده شدند(همان

میالدي مطرح شد و به نستوریوس  5انشعابی است در دین مسیح که در قرن مسیحیان نستوري: نستوري نام . 2
اسقف قسطنطنیه نسبت داده شد. نستوریوس براي حضرت عیسی دو ماهیت انسانی و الهی در نظر گرفت و بـر  
ماهیت بشري حضرت عیسی تأکید بیشتري داشت. سرانجام اندیشـۀ نسـتوریوس از سـوي کلیسـاي قسـطنطنیه      

 ,Maclean Nestorianismریوس تبعید شد. معتقدان اندیشۀ نستوریوس نستوریان نامیده شدند(محکوم و نستو

Encyclopedia of Religion and Ethics, vol 9, p. 328-323 از سوي دولت روم در  اینکه). نستوریان بعد از
النهـرین را پایگـاه    د و بـین تنگناي شدیدي قرار گرفتند در آغاز به سوریه و بعد از مدتی به ایران مهاجرت کردن

 ). 62-63، ص4ج، ابوطالب صارمی و دیگران رجمهت، تاریخ تمدن، اصلی فعالیت خویش قرار دادند(ویل دورانت
 . 122-123، صاهللا آشوري حبیب ، ترجمهعلل گسترش اسالم، توماس آرنولد. 3
 . 128-132، ص2ج، تاریخ یعقوبیاسحاق یعقوبی،   بن احمد. 4
یحیی بالذري،  بن ؛ احمد143ص، االخبارالطوال، قتیبۀ دینوري  بن داود بن احمد ؛143-145، صالخراج ، ابویوسف. 5

 . 261-263، ص2، جالتاریخ الکامل فی، اثیر ؛ ابن347البلدان، ص فتوح
 . 149-150، ص1ج، زاده مقاالت تقی» عربستان و قوم عرب«، زاده حسن تقی سید. 6
، خلدون(العبر) ابن تاریخ، خلدون بن ؛ عبدالرحمن264-265، ص2، الکامل، جاثیر) علی(ابن بن ابوالحسنعزالدین . 7

 . 493-492، ص1ج، عبدالحمید آیتی ترجمه
 . 196-199، صالفتوح، اعثم کوفی ؛ ابن250-251ص، البلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 8
 .186-190ص، الفتوح، اعثم کوفی ابن. 9

 . 196ص ،همان. 10
 . 191-192ص، همان. 11
 . 198، صهمان. 12
 . 199-200، صهمان. 13
 . 195، ص. همان14
 . 199، صهمان. 15
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 . 530ص، ، 1ج، عبدالحمید آیتی ، ترجمهخلدون(العبر) ابن تاریخ، خلدون بن عبدالرحمن. 16
؛ 32، صاالموال، سالم ابوعبیده بن قاسم ؛66الخراج، ص آدم، کتاب بن ؛ یحیی120-121ص، الخراج، ابویوسف. 17

 . 262-263، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد
 . 853-861ص، 3ج، المغازي، عمر واقدي بن محمد. 18
 . 128ص، 2ج، تاریخ یعقوبیاسحاق یعقوبی،   بن احمد. 19
، یحیـی بـالذري   بـن  احمـد ؛ 6الشـام، ص  ، فتـوح ؛ ابواسـماعیل ازدي 2الشـام، ص  ، فتـوح عمر واقدي بن محمد. 20

 . 130ص، 1ج، الکبیر تهذیب تاریخ دمشق، عساکر بن بن حسن ؛ علی156، صالبلدان فتوح
 . 248، صالتنبیه واالشراف، حسین مسعودي بن ؛ ابوالحسن علی156، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 21
 . 74، صالفتوح، اعثم کوفی بن ا؛ 134، ص2ج، تاریخ یعقوبیاسحاق یعقوبی،   بن احمد. 22
 . 175، صالفتوح، اعثم کوفی ابن. 23
اثیـر،   ابـن ؛ 248مسعودي، التنبیـه واالشـراف، ص  حسین  بن ؛ علی156، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 24

 . 275-287ص، 2الکامل، ج
 . 193-194، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 25
، 2اثیـر، الکامـل، ج   ابـن ؛ 248، صالتنبیـه واالشـراف  ، ؛ مسـعودي 134-135، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 26
 . 275-287ص
 . 276ص، 2اثیر، الکامل، ج ؛ ابن378ص، 3ج، تاریخ طبري، طبري .27
خیاط، تاریخ،  بن ، خلیفه407و  410و 417، ص3ج، تاریخ طبري، ؛ طبري162-163، صالبلدان فتوح، بالذري. 28
 . 281ص، 2اثیر، الکامل، ج ابن؛ 262-264، ص1ج، الهمم االمم و تعاقب تجارب، مسکویه رازي بن ؛ ابوعلی79ص
جریـر   بـن  ؛ محمـد 175-179، صالبلـدان  فتـوح ، یحیی بالذري بن احمد؛ 91ص، الشام فتوح، ابواسماعیل ازدي. 29

 . 433-434، ص3ج، تاریخ طبري، طبري
جریـر   بـن  ؛ محمد188-189، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن ؛ احمد32-33، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 30

 . 599-601، ص3ج، تاریخ طبري، طبري
االمم  تجارب، مسکویه رازي ؛ 85خیاط، تاریخ، ص بن خلیفه؛ 166-167ص، البلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 31

 . 270-272، ص1، جالهمم و تعاقب
 . 343، ص2اثیر، الکامل، ج ابن؛ 191ص، 4ج، االممالمنتظم فی تاریخ الملوك و ، جوزي بن علی بن عبدالرحمن .32
، 3ج، تـاریخ طبـري  ، ؛ طبري200-205، صالبلدان فتوح، ؛ بالذري142-147، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 33
  . 609-610ص
 . 410، ص3ج، تاریخ طبري، ؛ طبري141-142و ص147، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 34
تهذیب تاریخ ، عساکر بن حسن بن ؛ علی389، ص3ج، تاریخ طبري، ؛ طبري194-195، صالبلدان فتوح، بالذري. 35

 . 161، ص1ج، الکبیر دمشق
 . 142، صالفتوح، اعثم کوفی ابن. 36
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 .56-57، صفتوح مصر و اخبارها، عبدالحکم بن  عبدالرحمن. 37
 . 50، صجهان اسالم در دوران خالفت، بارتولد اشپولر. 38
 . 235ص، اهللا آشوري حبیب ، ترجمهاسالمعلل گسترش ، توماس آرنولد. 39
 . 58، صفتوح مصر و اخبارهاعبدالحکم،  بن  لرحمنعبدا. 40
 . 148، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 41
 . 148-149، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، ؛ 59-61، صفتوح مصر و اخبارها، عبدالحکم بن  عبدالرحمن. 42
 . 63-70، صاخبارهافتوح مصر و عبدالحکم،  بن  عبدالرحمن. 43
 . 148-149، ص2ج، تاریخ یعقوبیاسحاق یعقوبی،   بن احمد؛ 71-83ص، همان. 44
 . 45، ص3اثیر، الکامل، ج ابن. 45
؛ 307، صالفتـوح ، اعثم کوفی بنا؛ 304-322، صالبلدان فتوح، ؛ بالذري165، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 46
 . 43-47، ص3اثیر، الکامل، ج ابن
 . 43ص، 3اثیر، الکامل، ج ابن؛ 278-279، صالبلدان فتوح، بالذري. 47
 .48، ص3اثیر، الکامل، ج ابن؛ 221-229، صالبلدان فتوح، بالذري. 48
 . 54، صجهان اسالم در دوران خالفت، بارتولد اشپولر. 49
 . 143-145، صالخراج، ابویوسف. 50
 . 64، صالفتوح، اعثم کوفی بن ا. 51
 . 394-397، ص2اثیر، الکامل، ج ابن. 52
 . 127ص، الخراج، ابویوسف. 53
؛ 151ص، فتــوح مصــر و اخبارهــاعبــدالحکم،  بــن  ؛ عبــدالرحمن55، صاالمــوال، ســالم ابوعبیــده بــن قاســم. 54

 .215، صالکتاب ادب، یحیی صولی بن محمد
 . 71-76، صالخراج کتاب، آدم بن یحیی. 55
 . 278-281، ص2ج، المؤَطَا، انس بن مالک. 56
 . 205-206، ص4ج، اَلَأَم، ادریس شافعی بن محمد. 57
 . 194ص، 9ج، المنتظم، جوزي ابن .58
 . 3-4، صالخراج، ابویوسف. 59
 . 307ص، 7الکبري، ج ، الطبقاتسعد محمدبن. 60
 . 229-230، صالملوك سراج، ابوبکر طرطوشی. 61
 . 144، صالخراج، ابویوسف. 62
 . 229-230ص، الملوك سراج، ابوبکر طرطوشی. 63
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القربـه   معالم، )اخوه محمدبن محمد(ابن؛ 179صو  150-151، ص1ج، الکبیر تهذیب تاریخ دمشقعساکر،  ابن. 64

کـل فـن    المستَطْرَف فی، بن احمد ابشیهی الدین محمد ؛ شهاب37-38، صجعفر شعار، ترجمه فی احکام الحسبه
 . 357-359، ص13، جاالنشاء صناعه شی فیاالع صبح، علی قلقشندي بن ؛ احمد110-111، ص1ج، مستظرف

 . 258-260، صالدینیه الوالیات فی االحکام السلطانیه، ماورديمحمد بن علی .65
، اعثم کوفی بن ا؛ 152، ص1ج، الکبیر تهذیب تاریخ دمشق، عساکر بنا؛ 413، ص10، جاالشراف انساب، بالذري .66

 . 218، ص5، جمهدوي دامغانی ترجمه، البالغه شرح نهج، الحدید ابی بن ا؛ 273، الفتوح
 . 187، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 67
 . 221، ص5، جالبالغه شرح نهج، الحدید ابی  بن اهللا هبه بن عبدالحمید. 68
 . 200-201، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 69
، ، البالغه شرح نهج، الحدید ابی بن  اهللا هبه بن عبدالحمید؛ 82، صعبدالحمید آیتی ، ترجمهالغارات، هالل ثقفی ابن .70
 . 204ص، 3ج

 . 59، ص2، جالبالغه شرح نهج، الحدید ابی ابن؛ 122، ص5ج، تاریخ طبري، طبري. 71
 . 200، ص2ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 72
 . 151، ص12، جاالغانی، ابوالفرج اصفهانی. 73
 . 97، صالبلدان فتوح، بالذري؛ 73، صالخراج، ابویوسف. 74
 . 289-290، ص1الکبري، ج ، الطبقاتسعد محمدبن. 75
 . 785-786، ص3ج، المغازي، عمر واقدي بن محمد. 76
 . 783-785، صهمان. 77
 . 785-786، صهمان. 78
 . 179ص، 4ج، اَألُم، ادریس شافعی بن ؛ محمد73، صالخراج کتاب، آدم بن یحیی. 79
 .1: توبه .80
؛ ناصرمکارم شـیرازي و  231، ص9، جباقر موسوي همدانیمه سیدمحمد، ترجتفسیر المیزان، عالمه طباطبایی. 81

 . 281-284، ص7ج، تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان
 . 199-212ص و 50-53، ص2ج، النبویه سیره، هشام ابن. 82
، 1ج، المسـند ، حنبل  بن ؛ احمد178ص، 4ج، اَألَم، ادریس شافعی بن ؛ محمد892ص، 2ج، المؤَطَا، انس بن مالک. 83
 . 222، صالتنبیه واالشراف، حسین مسعودي بن ؛ ابوالحسن علی195ص
  ). 178، ص4ج، (شافعی داند یمامه و پیرامون آن می، مدینه، شافعی محدودة حجاز را شامل مکه 84-
 . 236ص، 5، جالبالغه شرح نهج، الحدید ابی ناب. 85
 . 178ص، 4ج، اَألَم، ادریس شافعی بن محمد. 86
 . 222، صالتنبیه واالشراف، حسین مسعودي بن علیابوالحسن . 87
 . 235، ص10، جانساب االشراف، یحیی بالذري بن احمد. 88
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 . 839ص، 2ج، المؤَطَا، انس بن مالک. 89
 .145، صالخلفا تاریخ، الدین سیوطی جالل. 90
 . 178ص، 4ج، اَألَم، ادریس شافعی بن محمد. 91
 . 620-621، ص6ج، االسالم  المفصل فی تاریخ العرب قبل، جواد علی. 92
 . 73-74ص، الخراج، ابویوسف. 93
 . 97، صالبلدان فتوح، بالذري. 94
 . 96، صالبلدان فتوح، ؛ بالذري72، الخراج، ابویوسف. 95
 . 97، صالبلدان فتوح، یحیی بالذري بن احمد. 96
 . 97، صالبلدان فتوح، بالذري ؛74، صالخراج، ابویوسف .97
 . 98-99، صالبلدان فتوح، بالذري؛ 74، صالخراج، ابویوسف. 98
 . 189، ص1ج، البالغه شرح نهج، الحدید ابی  بن اهللا هبه بن ؛ عبدالحمید224، صالغارات، هالل ثقفی ابن .99

 . 136، صالخراج، ابویوسف. 100
 . 178، ص4، ج، اَألَم، ادریس شافعی بن محمد. 101
 . 280ص، 2ج، المؤَطَأَ، انس بن مالک. 102
 . 52، صجهان اسالم در دوران خالفت، اشپولربارتولد . 103
 . 397، ص2اثیر، الکامل، ج ابن. 104
 . 218، ص5ج، البالغه شرح نهج، الحدید ابی  بن اهللا هبه بن ؛ عبدالحمید413ص، 10، جاالشراف انساب، بالذري .105
-281ص، 2ج، المؤَطَـأَ ، انس بن مالک؛ 73، صالخراج کتاب، آدم بن ؛ یحیی122-123، صالخراج، ابویوسف. 106
 . 70، صفتوح مصر و اخبارهاعبدالحکم،  بن  عبدالرحمن؛ 39، صاالموال، سالم ابوعبیده بن ؛ قاسم280
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