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  مناسبات خلفاي اموي با مسیحیان ذمی
  و نقش آنان در پیشرفت علوم مسلمانان

  ***پور یداهللامعصومه /  **پور مریم یداهللا/  *محمد ولوي علی
  چكيده

خلفـا را بـا   ، زمینـه ارتبـاط مسـتقیم    اموي هعنوان مرکز خالفت در دور انتخاب دمشق به
دادنـد   شام را مسیحیان تشکیل مـی  ه. از آنجا که قشر عظیمی از جامعفراهم کردمسیحیان 

 خلفا ناگزیر از اتخاذ سیاست تسامح و تساهل در برابر مسیحیان شدند. تسـامح و تسـاهلِ  
هـاي اجتمـاعی و    اغلب خلفاي اموي در برابر مسیحیان و عدم اعمال محدودیت در زمینه

شد. مسیحیان در دوره اموي به منجر  اموي هگیري مسیحیان در دور قدرتبه  ،دینی بر آنان
بـر نهادهـاي اداري    ،از تشـکیالت دیـوانی منـاطق مفتوحـه    نومسلمانان اطالعی  بی علت

مهارت در علم پزشکی و تسلط بر زبان سریانی و  علتین به و همچن همسلمانان مسلط شد
ـ    یونانی نقش مهمی در پیشرفت علوم در عصر امـوي در شـاخه   ه هـاي پزشـکی و ترجم

دینـی  ، اقتصادي، ابتدا اوضاع اجتماعی ،حاضر هدر مقال ها ایفا کردند. بر این اساس، کتاب
ت علـوم  قش آنان در پیشـرف سپس نشده، مطالعه  ،و سیاسی مسیحیان ذمی در عصر اموي
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  مقدمه
را آمیز اهل کتاب  اهل ذمه که بعد از ظهور اسالم مطرح شد امکان همزیستی مسالمت هنظری

ه    عنوان شاخه در کنار مسلمانان فراهم کرد. مسیحیان به  اي از اهل کتاب، با پذیرفتن نظام اهـل ذمـ
در کنار مسلمانان به زندگی خود ادامه دادنـد. مناسـبات مسـلمانان بـا مسـیحیان در طـول تـاریخ        

لی چون تعصبات مذهبی ئتغییر و تحول بود. مسا م تحت تأثیر عوامل مختلفی در معرضاسال
تسلط ذمیان بر نهادهاي دیوانی و علمی مسلمانان مجموعه عواملی بودند که بـر نـوع   ، خلفا

نهادند. از جمله مباحث حساس در تاریخ اسالم کـه   بینش خلفا نسبت به مسیحیان تأثیر می
 ،بنـابراین  .اند چگـونگی رفتـار مسـلمانان بـا ذمیـان اسـت       اغراق کرده آندرباره  نامستشرق

  رسد. وضعیت مسیحیان در قلمرو اسالم امري ضروري به نظر می هطرفان بررسی بی
سیاسـی و  ، دینی، خلفاي اموي با مسیحیان ذمی و تبیین وضعیت اجتماعی هبررسی سیر

  .استین مقاله ترین اهداف ا اقتصادي آنان در قلمرو اسالم از مهم
ل ئمسـا  اولیـه، خلفـاي   هافـزایش تعـداد ذمیـان در دور   گسترش فتوحات و بـه تبـع آن   
اسالمی مطرح کرد.  هسیاسی و دینی ذمیان را در جامع، جدیدي چون تعیین پایگاه اجتماعی

احکـام جدیـدي در زمـان خلفـاي     ، به منظور تعیین و تبیین پایگاه ذمیان در میان مسلمانان
هـاي فقهـی ارتبـاط بـا ذمیـان را در       خطاب وضع شد که پایه بن ه ویژه در زمان عمرب اولیه،
مناسـبات   هدامن، هاي بعد شکل داد. انتقال مرکز خالفت اسالم به دمشق در عصر اموي دوره

تر کرد. مسیحیان ذمی در زمان امویـان بـه عنـوان یـک      خلفاي اموي و مسیحیان را گسترده
ظاهر شدند. به صورت قدرتمند هاي دیوانی و علمی  ه و در زمینهاجتماعی تشکل یافت هطبق

نخستین خلفاي اموي تسامح زیادي در مقابل مسیحیان از خود نشان دادند کـه همـین امـر    
کلی خلفـاي امـوي    ریزي کرد. به طور گیري مسیحیان را در عصر اموي پی هاي قدرت زمینه

تسـلط ذمیـان   ، املی چون تعصبات مذهبیسیاست واحدي در برخورد با ذمیان نداشتند. عو
در نوع سیاست خلفاي اموي در برخورد  ،بر امور اداري مسلمانان و مشکالت مالی خالفت

  باشد: میزیر هاي  گویی به سؤال پاسخصدد این مقاله در  هبا مسیحیان تأثیرگذار بود. مسئل
مسـیحیان   .2مند بودند؟  بهرهمسیحیان ذمی در عصر اموي از چه پایگاه و حقوق اجتماعی  .1

دستیابی بـه مشـاغل    آیا مسیحیان ذمی در. 3ذمی در این دوره تا چه اندازه آزادي دینی داشتند؟ 
اداري و دیوانی آزاد بودند؟ آیا مسیحیان در پیشرفت علوم مسلمانان در عصر امـوي نقـش   

  .یعقوبی استنسطوري و داشتند؟ در این مقاله منظور از مسیحیان بیشتر مسیحیان 
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  حيات اجتماعي
پایگاه مستحکمی در شـام داشـتند.   ، خالفت در شامرفتن گ  امیه قبل از به دست خاندان بنی

ورود این خاندان را به شـام فـراهم    مهمقد ،تبعید امیه به شام بعد از جریان مفاخره با هاشم
ن خالفـت ابـوبکر و   سفیان در زما ابی  بن واگذاري فرماندهی فتوحات به یزیدهمچنین  2.کرد

خطـاب و عثمـان بـه     بـن  انتقال این سمت به همراه حکومت شـام در زمـان خالفـت عمـر    
هاي اصلی خالفت امویان  تر ساخت. معاویه زمینه پایگاه امویان را در شام مستحکم 3،معاویه

، خانـدان امـوي در شـام    هریزي کـرد. حضـور دیرینـ    را در مدت حکومت خود در شام پی
خود را حاکم بالمنازع ، پشتیبانی اعراب شام اطقه را با آنان پیوند داد. معاویه باعراب این من

شـکل داد  ایشان هاي زیادي بر ضد  دانست و کارشکنی می شام در زمان خالفت امام علی
تشکیل خالفت امویـان را  ، حمایت شامیان هبه پشتوان و سرانجام بعد از شهادت امام علی

شامیان  ،دلیل  همین  به ،ن در عراق و حجاز محبوبیت چندانی نداشتندرسماً اعالم کرد. امویا
تـرین و   دلی و اطاعت از حاکمان که مهـم  شدند. ساده می شمردهاصلی حکومت آنان  ههست

خلفـاي امـوي   ترین رمز موفقیت  مهم 4،داد شام را شکل می عربروحی  هترین ممیز برجسته
گذار حکومت اموي، معتقـد بـود    بنیان  شد. معاویه، شان محسوب می در دستیابی به اهداف سیاسی

و استواري حاکمیت خـویش را   5است  شامیان عزت بخشیده هوسیلکه خداوند خالفت را به 
دانست. او تنها سعی داشت تا ارتباط شامیان را با دیگر اعراب محدود کنـد.   مدیون شام می

  کرد: ه پسرش یزید نیز رعایت حال شامیان را این گونه توصیه میب
  ی تو هسـتند؛ هرگـاه دشـمنی ظـاهر شـد     به مردم شام عنایت کن که ایشان دوستان درون

  ا بـه پایـان رسـاندي اهـل شـام را بـه      از ایشان یاري بجـوي، و چـون کـار دشـمنت ر    
وخوي آنان  گی کنند خلق وطن خودشان برگردان، زیرا اگر شامیان در سرزمین دیگري زند

  6تغییر خواهد کرد.
ترین عنصر بافت اجتماعی شام را تشکیل  ترین و عظیم مسیحیان مهم، گذشته از اعراب شام

مقدسـی بــه کثــرت مسـیحیان ذمــی در شــهرهاي شـام چــون طبریــه و     هدادنــد. اشــار مـی 
بیانگر وفـاداري   8،معمري از دیرها و کلیساهاي شا اهللا فضل هاي ابن و گزارش 7المقدس بیت

. انتقـال مرکـز   اسـت اسـالمی   هقشر عظیمی از ساکنان شام به دین مسیحیت در قرون اولیـ 
 ،تـر کـرد. خلفـاي امـوي     مناسبات خلفا و مسیحیان شام را گسـترده  هخالفت به دمشق دامن

تثبیت حکومت خود به ضرورت جلب رضایت و حمایت مسـیحیان کـه    هویژه در مرحل به
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 ،دلیـل   همـین   بودنـد بـه    پـی بـرده   ،دادند شام را تشکیل می هاجتماعی جامع ترین بافت مهم
از خـود  تسامح و تساهل بسیاري ، نخستین این سلسله هسفیان و یزید دو خلیف ابی بن معاویۀ

ورد بـا  هـاي معاویـه در برخـ    مهربـانی دربـاره   هایی روایتدادند.  در برابر مسیحیان نشان می
بـه برقـراري    ،مـورخ مسـیحی   ،است. یوحنا برفنکابی  ثبت شدهمسیحیان، در منابع مسیحی 

معاویــه  9.اســت  امنیــت و آزادي دینــی مســیحیان در زمــان معاویــه اشــاره کــرده، عــدالت
یزیـد را بـه    ،محدودیتی بر ذمیان مسیحی در زمان خود وضـع نکـرد و حتـی فرزنـد خـود     

آمیـز معاویـه در برخـورد بـا      سیاسـت تسـامح   10ی به مکه فرسـتاد. همراهی ابوالْحکَم نصران
هـاي   معاویه نیز ادامه یافت. بروکلمان به مهربـانی   بن مسیحیان در زمان خالفت پسرش یزید

  11اشاره دارد. است، نظیر یزید که در منابع مسیحی ثبت شده بی
در برخورد با مسیحیان تواند بیانگر حسن رفتار او  منابع مسیحی به یزید می هاظهار عالق

آمیز خلفاي امـوي بـا مسـیحیان بـه منظـور جلـب رضـایت و         باشد. عالوه بر التزام تسامح
توانسـت   اسالم عامل دیگري است که می هفاصله گرفتن از اصول اولی، حمایت آنان در شام

خلفاي اموي به مسیحیان تأثیرگذار باشـد. خلفـاي امـوي در بعضـی از      هدر نزدیکی و عالق
 ،دلیـل   همـین   بـه  ،کردنـد  تر احساس می خود را به معتقدات مسیحیان نزدیک، ور اخالقیام

کردنـد.   و حتی ندیمان خود را از میان آنـان انتخـاب مـی    هاي با آنان داشت مناسبات دوستانه
نوشید   جمله خلفاي اموي است که شراب می  توان از یزید سخن گفت. او از براي نمونه می
 12منصور نصـرانی و اَخْطَـل نصـرانی بودنـد.     بن  سرجون، گام شراب نوشیدنو ندیمان او هن

ق در دیرهـا بـه خـوش     یزید نیز با ندیمان نصرانی خود بِطـرس و ابـن    بن ولید گـذرانی   بِطْرِیـ
  13نوشید. پرداخت و شراب می می

، هایی چون پوشـیدن لبـاس خـاص    محدودیت اجتماعی مسیحیان ذمی در زمینه هدربار
ذمیـان از   هکننـد  اجتمـاعی دیگـري کـه متمـایز     هکردن موي جلوي سر یـا هـر پدیـد   کوتاه 

نبـود  اسـت.    عبدالعزیز روایتی در منابع ثبـت نشـده    بن تا زمان خالفت عمر ،مسلمانان باشد
محـدودیت اجتمـاعی بـر مسـیحیان در زمـان      گزارش در منابع اسالمی و مسـیحی دربـاره   

آمیز خلفاي امـوي   اجتماعی مسیحیان و برخورد تسامحبیانگر آزادي  ،خلفاي نخستین اموي
دلیـل    آزادي مسیحیان در زمان عبدالملک بـه  که بروکلمان مدعی است ، اگرچهبا آنان است

  14اختالفات سیاسی او با بیزانس محدود شد.
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محبوبیت اخطل شاعر نصرانی نـزد عبـدالملک و گـزارش ابـوالفرج از نـوع پوشـش و       
هـاي اجتمـاعی بـر     نظر بروکلمان را در مورد اعمال محدودیتکم  دستپایگاه اجتماعی او 

  کند: مسیحیان در زمان این خلیفه رد می
کـرد، صـلیبی از طـال بـر گـردن       اي از ابریشم بر تن می اخطل شاعر نصرانی عبدالملک جامه

ه امی توانست نزد او حاضر شود و خلیفه او را شاعر بنی آویخت و بدون اجازه از خلیفه می می
وائل نیز او را به عنوان قاضی خود قبول داشتند و هنگامی که وارد  بن کرد. قبیله بکر خطاب می
  15خاستند. شد به احترامش بر می مسجد می

روایت ابوالفرج در مورد اخطل بیانگر محدود نبودن او در انتخاب نوع پوشـش و ورود بـه   
وائـل    بـن  بکـر  هو نزد خلیفه و قبیلاماکن مذهبی مسلمانان است و همچنین از منزلت باالي ا

شاعر دیگر عبدالملک نیز نصـرانی بـود. نابغـه در شـعرهاي      ،شیبان بن  نابغۀکند.  حکایت می
آمـد و   خورد و از مداحان عبدالملک و پسرش ولید به شـمار مـی   خود به انجیل سوگند می

چـون   ،امـوي  محبوبیت شـاعران نصـرانی نـزد خلفـاي     16 کرد. عطایایی از آنان دریافت می
  عبدالملک بیانگر پایگاه اجتماعی باالي آنان است. بن عبدالملک و ولید

اموي بـه زمـان خالفـت     هاولین گزارش از اعمال محدودیت اجتماعی بر ذمیان در دور
، قبـا ، . او یهودیان و نصاري را از پوشیدن لبـاس ابریشـمی  شود مربوط میعبدالعزیز   بن عمر

استفاده از زین هنگام سواري منع کرد و به کوتـاه کـردن مـوي    و  دار کفش منگوله، طیلسان
کـرد تـا    خلیفـه بـه عـامالن خـود نیـز توصـیه مـی        17جلوي سر و بسـتن زنـار فرمـان داد.   

گونـه   اي که او به عامل خود نوشـت از او ایـن   هایی بر ذمیان اعمال کنند. در نامه محدودیت
  شکایت کرد:

گذارند و ماننـد مسـلمانان    هل ذمه در نزد تو عمامه میاست که ا  همانا به من خبر رسیده
پس آنان را از این عمل منع کن و دستور بده تا موهاي جلوي سر خود را ، پوشند لباس می

  18. کوتاه کنند...
فروشـند   هـا گوشـت مـی    بود تا ذمیـانی کـه در بـازار     عبدالعزیز دستور داده  بن عمرهمچنین 

هـاي اجتمـاعی    منابع مسیحی نیز به محدودیت 19.ذه شونددرصورت ذبح غیر اسالمی مؤاخ
نپوشیدن لبـاس نظـامی سـپاهیان    ، چون منع شدن از استعمال زین هنگام سواري ،مسیحیان

  20.عبدالعزیز اشاره دارند بن  عرب و منع شدن از نوشیدن شراب در زمان خالفت عمر
ذمیان کمتر جاي شک و  عبدالعزیز بر  بن اعمال محدودیت اجتماعی از سوي عمر هدربار

زیرا ذمیان در زمان خالفت او یک اقلیت مذهبی تشکل یافته و قدرتمند  ،تردید وجود دارد
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رسـد   بودنـد. بـه نظـر مـی      مطرح شده و بر نهادهاي اداري و علمی مسلمانان مسـلط شـده  
متمـایز   وآنان به منظور کنترل قدرت هاي اجتماعی را بر ذمیان  محدودیتعبدالعزیز   بن عمر

هـاي مسـیحیان در    منابع مسـیحی بـه محـدودیت    ها از مسلمانان وضع کرد. اشارهساختن آن
گیـري بـر ذمیـان در زمـان ایـن خلیفـه قـوت         اعمال سخت هعبدالعزیز به نظری  بن زمان عمر

  بخشد. بیشتري می
ماننـد پوشـیدن لبـاس بـه سـبک       ،هاي وضع شده بر ذمیان اي از محدودیت اگرچه پاره

اسالمی نداشته و اجتهاد شخصی خود خلیفه  هکوتاه کردن موي جلوي سر و... ریش ،خاص
ماننـد منـع کـردن آنـان از      ،هاي اعمال شده بر ذمیـان  ولی بخشی از محدودیت ،است  بوده

احکـام   ،همـه   ایـن   داشت. باریشه در احکام اسالمی  21ها میخانه نوشیدن شراب و بستن درِ
تـوان بـه    حیات اجتماعی ذمیان ضمانت اجرایـی نداشـته و نمـی    عبدالعزیز در مورد بن عمر

عبدالعزیز با مشخصـات خـاص چـون مـوي       بن ذمیان در زمان عمر هآسانی پذیرفت که هم
 ،شـدند  ... در میان مسلمانان ظاهر می مرکب بدون زین و، کوتاه شده در قسمت جلوي سر

تر به آن اشـاره   پیشـ  22ش فرستاده بودآمیزي که خلیفه به عامل شکایت هزیرا از محتواي نام
ذمیان در اجراي دستورات خلیفه در مورد کوتاه کـردن مـوي   که توان استنباط کرد  میـ شد  

احکـام   اولیـه، در زمان خلفاي گفتنی است که کردند.  جلوي سر و بستن زنار و... اهمال می
باس بـه سـبک مسـلمانان    نپوشیدن ل، چون بستن زنّار ،مربوط به محدودیت اجتماعی ذمیان

دلیل عدم تقیـد    به همین ،اسالمی نبوده است هو... از وظایف واجب یک فرد ذمی در جامع
  23کرد. ذمی بودن خارج نمی هاز جرگاو به این وظایف، وي را 

هاي  داوري برخی ولی ،عبدالعزیز به اعمال محدودیت بر ذمیان معتقد بود  بن اگرچه عمر
عبدالملک زمینی را کـه بـه فـرد     بن  ولید بن  ذمیان نقل شده است. عباسره دربا از او منصفانه

ی نـزد خلیفـه از عملکـرد عبـاس      ،بودمتعلق ذمی در حمص  ولیـد    بـن  غصب کرد. فرد ذمـ
مرد نصرانی  24ولید را محکوم و زمین را به فرد ذمی برگرداند. بن  عباس ،شکایت کرد. خلیفه

 .شـکایت کـرد   ،عبدالملک که ملک او را غصب کرده بـود   بن دیگري نیز نزد خلیفه از هشام
  25ملک ذمی را به او برگرداند. ،خلیفه بعد از بررسی و تحقیق

عبدالعزیز هنگام داوري بـین مسـلمانان و     بن عمرآن است که بیانگر یاد شده هاي  روایت
رسد در زمانی کـه قـدرت سیاسـی حاکمـه بـر       به نظر میتر عمل کرده است.  معقول ،ذمیان

حـاکم   ،عبداهللا قَسري  بن ند. خالدداشتکرد آنان آزادي بیشتري  منطقه از مسیحیان حمایت می
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بود. مادر خالـد   عبدالملک در عراق حامی مسیحیان بود و به آنان آزادي زیادي داده   بن هشام
ـ  ايخالد نسبت به نصار این امر در تسامح ،تردید بیو  26مسیحی بود سـزایی  ه عراق نقش ب

منزلـت اجتمـاعی بـاالیی در میـان     ، هاي خالد حمایت هذمی خالد به پشتوان داشت. عامالنِ
بودند. مورخان حتی به ازدواج عامل ذمی او بـا زنـی مسـلمان اشـاره       مسلمانان کسب کرده

خالد را باید کشـت چراکـه   « گوید: کند می دارند. در اعتراضی که بهلول خارجی به خالد می
ه بـا زنـان مسـلمان ازدواج       و اجازه می هن مسلط کردانامجوس را بر مسلم دهد که اهـل ذمـ

  27.»سازد مساجد را ویران و کلیسا می، کنند
بسـیاري  داد و امتیازات  نشان می اعبدالملک تسامح زیادي در برابر نصار  بن اگرچه هشام
هاي هشام در عزل خالد توجـه   رسد یکی از بهانه به نظر می رغم آن  بهولی  ،به آنان داده بود

آمیـزي   شـکایت  هاست. در نام  توجهی به اعراب بوده  عراق و بی هبیش از حد او به اهل ذم
از مجـوس و   کمـک گـرفتن  فرستد به گسـتاخی او در   عبدالملک براي خالد می  بن که هشام

هاي مالی  گیري سخت 28است.  ن اشاره شدهو مسلط کردن آنان بر امور اداري مسلمانا انصار
توانـد بیـانگر    مـی  29،اعمـال کـرد  ا بعد از عزل خالد بر نصار ،حاکم عراق، عمر  بن  که یوسف

عبـداهللا بـه دسـت آورده بودنـد. البتـه        بن محدود کردن قدرتی باشد که ذمیان در زمان خالد
عمر   بن ذمیان در زمان یوسفاست که روایتی در مورد اعمال محدودیت اجتماعی بر گفتنی 

 امـوي روایتـی   هعبدالعزیز تا پایـان دور  بن  کلی بعد از خالفت عمر طور  به و است  نقل نشده
توان به این نتیجـه رسـیدکه    میاین  بنابر .است  محدودیت اجتماعی ذمیان ذکر نشدهدرباره 

هـاي   محـدودیت  ،عزیزعبـدال  بـن  عمـر  همسیحیان ذمی در زمان خلفاي اموي به استثناي دور
کوتاه کردن موي جلوي سر و... را نداشتند. ، چون پوشیدن لباس به سبک خاص ،اجتماعی
غالباً آزاد بودند. حضور فعال آنـان   ،شان انتخاب مشاغل مورد عالقه برايمسیحیان همچنین 

ادعاي فوق است. خلفا به دلیـل عـدم دسترسـی بـه      هپشتوان 31و پزشکی 30در مشاغل اداري
بـراي مثـال،   گرفتنـد.   هـاي مختلـف از مسـیحیان کمـک مـی      در زمینـه  ،وهاي متخصصنیر

ــه    ــاکریزي در مک ــاختن خ ــراي س ــدالملک ب ــرد.   ، عب ــتخدام ک ــرانی اس ــارگزار نص  32ک
در دمشـق از بنّاهـا و   و  رسـول  ترمیم مسـجد عبدالملک نیز براي بناي مسجد جامع   بن ولید

بنـدي مشـاغل    بـه تقسـیم   ،ت شـام مقدسی در وصف والی 33کارگران نصرانی کمک گرفت.
دادنـد و   تشـکیل مـی   اپردازد. طبق گزارش او اغلب پزشکان و کاتبان را نصار ذمیان شام می

آنـان   34داللی و صرافی را به خود اختصـاص داده بودنـد.  ، دباغی، یهودیان مشاغل رنگرزي
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اشـاره  در امر تجارت نیز آزادي داشتند. مقدسی به تجارت و محصـوالت تجـاري شـامیان    
  35است.  کرده

سـفیان در تجـارت شـراب نیـز آزاد      ابـی  بن معاویۀدر زمان که مسیحیان رسد  به نظر می
بادت   بن ةبودند. هنگامی که به عدر تجـارت   اکه نصـار سـید خبـر ر  )از پارسـایان شـام  (صام

هـاي   رفت و مشـک  هر روز به بازار شام می، شراب آزاد هستند در اعتراض به عملکرد آنان
صامت به او اعتـراض    بن  ةکرد. معاویه بعد از مطلع شدن از عملکرد عباد شرابشان را پاره می

  36کار ذمیان به شمار آورد.  و  کرد و او را مانعی براي کسب

  حيات اقتصادي
  اخذ جزيه

سان نبـوده، بلکـه در مـواردي دچـار      یکاموي  هآن در دورچگونگی گرفتن مقدار جزیه و 
اخـذ آن  چگونگی مشکالت اقتصادي خلفا بر مقدار جزیه و  که شد، چنان تغییر و تحول می

از ذمیان تأثیر مستقیم داشت. تسامح و تساهل خلفاي نخستین اموي و نیـز بحرانـی نبـودن    
، از اسـت   ترین دالیل عدم اعمال فشار مالیاتی بر ذمیان بـوده  مهم ،اوضاع اقتصادي خالفت

جزیـه در زمـان خالفـت     گرفتنگیري بر ذمیان در  بر سختمبنی ، شکایتی در منابع رو، این
  است.  سفیان و پسرش یزید ثبت نشده ابی  بن معاویۀ

کــه نــزد معاویــه از ســنگینی مقــدار جزیــه بــه دلیــل کــاهش   وفــه هنگــامیاي کنصــار
بـه نظـر    37.آنان کاسـت  هحلّه از مقدار جزی، او دویست دهندگان کوفه شکایت کردند جزیه

هاي داخلی و  هاي اقتصادي خالفت در زمان عبدالملک به دلیل آشوب نیازمنديکه رسد  می
تــأثیر نبــود.  خــارجی افــزایش یافــت و همــین امــر در افــزایش مقــدار جزیــه ذمیــان بــی 

جزیه  بودند هم  حتی از ذمیانی که مسلمان شده ،والی عبدالملک در عراق ،یوسف  بن حجاج
داد.  ذمیـان را افـزایش مـی    ههاي سیاسی نیز میزان جزی به بهانه  حجاج گاهی 38کرد. اخذ می
او  ،شدندمتهم اشعث   بن  ي عراق در زمان حجاج به همکاري با عبدالرحمناکه نصار هنگامی

  39کرد.موظف حله در سال  1300آنان افزود و آنان را به پرداخت  هبر میزان جزی
 کردنـد.  مسیحیان تحمیل مـی والیان عبدالملک نیز در مصر فشارهاي اقتصادي زیادي بر 

رغم معاف بودن راهبان از پرداخت جزیـه، از   مروان، والی عبدالملک در مصر به  بن عبدالعزیز
. بعـد  گرفته شداموي از راهبان  هکه در دور بوداي  این نخستین جزیه 40.گرفت جزیه می آنان
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 خت گرفـت. همچنـین و  عبدالملک والی مصر، بر نصارا سـ   بن مروان، عبداهللا بن عبدالعزیزاز 
  41کرد. گیري بر نصارا از والی قبل خود پیروي شُرَیک، حاکم بعدي مصر نیز در سخت  بن ةقُر

خود را به شـکل راهبـان   ، اي از مسیحیان به منظور فرار از جزیه عده که رسد به نظر می
هـایی   گیري بیشتري بر راهبان منجر شد. محـدودیت  آوردند و همین عامل به اعمال سخت می در

 عبدالملک در مصر بر راهبان وضع کرد مؤید این نظر است.  بن زید، والی سلیمان  بن که اسامه
وي آن نـام راهـب   راي آهنی که  دستان آنان حلقهبر  ،زید به منظور شناسایی راهبان  بن اسامۀ

آهنی که بیـانگر هویـت او    هقرار داد. هر راهبی که بدون این حلق ،او نوشته شده بودو دیر 
زید به عامالن خود دستور داد تـا    بن اسامۀهمچنین گردید.  شد دستش قطع می دیده می ،بود

همیشـه   ،مقرر شده بر هر فرد نوشـته شـده بـود    هرا که در آن میزان جزی 42منشوريا، نصار
  ند.گرفت میاین صورت از آنان دو دینار جریمه   غیر در ،ندنهمراه خود حمل ک

خالفـت در مـورد رونـد    دسـت گـرفتن   بـه  عبدالعزیز بعد از  بن اصالحات مالی که عمر
بیانگر فشارهایی بود که ذمیان در زمان خلفاي پیش از او متحمـل   ،جزیه اعمال کرد گرفتن

توسـط   ،شدند جزیه از ذمیانی که مسلمان می گرفتناو در مورد  هسیر، شدند. بعد از حجاج
عبـدالعزیز    بن اولین اصالح مالیاتی عمر ،دلیل  همین  به ،بود  تعدادي از والیان خلفا ادامه یافته

، والی خود در کوفـه ، او به عبدالحمید 43نگرفتن جزیه از ذمیان بعد از گرایش به اسالم بود.
فرمان داد تا از ذمیان بعـد از   46شُریح والی مصر  بن یانو ح 45عبداهللا والی خراسان  بن جراح 44

کوفه از فشارهاي مالیاتی که در زمـان حجـاج    اينکنند. نصار دریافتجزیه ، پذیرش اسالم
بودند نزد خلیفه شکایت کردند. خلیفه دستور سرشـماري آنـان را داد. بعـد از      متحمل شده

همچنـین از   47دهندگان اسـالم کاسـت.   یهآنان به دلیل کاهش جز هاز مقدار جزی، سرشماري
  48.کرد دریافت می ،که پیامبر بر آنان مقرر کرده بودرا دیناري  سیصدمسیحیان اَیلَه همان 

عبدالعزیز سالخوردگان ذمی را که ممر درآمدي نداشتند از پرداخت جزیه معـاف    بن عمر
  49نظر گرفت. المال براي آنان در کرد و سهمی از بیت

فریقا درصدد بود تا الملک در اعبد  بن  والی یزید ،مسلم ابی   بن عبدالعزیز یزید بن بعد از عمر
به همین دلیـل مـردم    ،از ذمیان تازه مسلمان اجرا کند هجزی در مورد گرفتنحجاج را  هسیر

عبدالملک به دلیل ترس از شورش   بن  و او را به قتل رساندند. یزید هفریقا بر او شورش کردا
مسـلم   ابـی   بـن  نارضایتی خود را از عملکرد یزیـد ، اي به آنان فریقا با ارسال نامهامجدد مردم 
  50.اعالم داشت
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طبـق  بـود کـه     عبدالملک به عـامالن خـود در مصـر توصـیه کـرده      بن  رغم آنکه هشام  به
فوان   بـن  حنظلۀ، منعقد شده با مسیحیان رفتار کنند هعهدنام عامـل او در مصـر بـر آنـان     ، صـ

تهیه کرد کـه   اسخت گرفت. او بر میزان خراج آنان افزود و نشانی به شکل شیر براي نصار
عبـدالملک در   بن  عمر عامل هشام  بن یوسف 51بدون این نشان حق تجارت و معامله نداشتند.

همچنـین بـه   سخت گرفت. او به دلیل تعصبی که بـه حجـاج داشـت و     اعراق نیز بر نصار
 ياحجاج را در مورد آنـان اجـرا کـرد. او از نصـار     هسیر، منظور محدود کردن قدرت ذمیان

  52.کرد دریافت می ،حلّه که جزیۀ مقرر شده بر آنان در زمان حجاج بود 1300کوفه  هنجرانی
شـد تـا    گستردگی قلمرو خالفت و عدم رسیدگی به عملکرد والیان در مناطق باعث می

  هاي شخصی خود عمل کرده و بر ذمیان فشارهاي اقتصادي اعمال کنند. یقهوالیان به سل
خالفت در شام خوانـد بـه    در دست گرفتناي که بعد از  ولید در نخستین خطبه  بن یزید

هاي مـالی   بهبودي وضعیت اقتصادي و تحمیل نکردن محدودیت، منظور جلب قلوب ذمیان
بیانگر فشـارهاي   ،ولید به ذمیان درحقیقت  بن هاي اقتصادي یزید وعده 53را به آنان وعده داد.

  شدند. ویژه در اواخر خالفت امویان متحمل می به ،اقتصادي بود که ذمیان

  حيات ديني
استقالل دینی خود را در قلمرو اسالمی حفظ کردنـد. بعـد از    نسطوريمسیحیان یعقوبی و 

و اسکندریه را مقـر   هتمام کلیساهاي مصر مسلط شد یعقوبیان بر، فتح مصر توسط مسلمانان
 )دار کلیسـاي بیـزانس   مسیحیان طرف( مسیحیان ملْکانیاما  54اقامت مطران خود قرار دادند.

خـود را از دسـت داده و    هسـلط  ،که قبل از فتح مصر کلیساهاي خود را در اختیـار داشـتند  
کـه   چـرا  ،سـیحیان دوسـتانه نبـود   مناسبات خلفاي اموي با این دسـته از م  55ند.شدپراکنده 

همین دلیـل از زمـان فـتح مصـر تـا زمـان         به 56،به همکاري با بیزانس بودند ملْکانیان متهم
  57حق داشتن بطریق در اسکندریه نداشتند.، عبدالملک  بن خالفت هشام

محدود شدن مسیحیان ملْکـانی در مصـر از سـوي خلفـاي امـوي بـه افـزایش قـدرت         
قسـمیا و میخائیـل   ، اسـکندروس ، هاي مصر کمک شـایانی کـرد. سـیمون   یعقوبیان بر کلیسا

هاي مسیحیان یعقوبی بودند که ریاست دینی آنان و مسؤلیت اعزام اسقفان به نـواحی   بطریق
  58.مختلف را به عهده داشتند

، فیمثـون ، صـلیبازخا ، حنانیشـوع اول ، ان بـود. کیـورکیس اول  نسطوریایران مقر جاثلیق 
  59اموي بودند. هان در دورنسطوریي دینی الثانی رؤسا آباء
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رسـد   رغم این استقالل به نظر مـی   به مسیحیان در انتخاب رؤساي دینی خود آزاد بودند.
والیان خلفا براي رفـع   ،کرد میزمانی که میان آنان بر سر تعیین رؤساي دینی اختالفی بروز 

تـوان بـه اخـتالف     کردنـد. بـراي نمونـه مـی     می در امور دینی آنان مداخله، بحران در منطقه
یوسف اشاره کرد. در زمان حکومت حجاج در عـراق    بن در زمان حجاج نسطوريمسیحیان 

بـه همـین دلیـل    ، داري پیش آمد اختالفات دامنه، بر سر تعیین جاثلیق نسطوريبین اسقفان 
خـود انتخـاب   حجاج در مدت حکومت خود در عراق به آنان اجازه نداد تا جاثلیقی بـراي  

  60ان تنها بعد از مرگ او موفق به انتخاب جاثلیقی براي خود شدند.نسطوریکنند. 
 دادنـد در  نخستین خلفاي اموي که تسامح بیشتري در برابر مسیحیان از خود نشـان مـی  

کردند. معاویه از جمله خلفـاي امـوي بـود     هاي دینی نیز امتیازات بیشتري به آنان واگذار می جنبه
همچنـین   61ا کلیسایی بنا کـرد. . او براي مسیحیان رها بنا کنندیحیان اجازه داد تا کلیسکه به مس

  62.مخلد نیز به مسیحیان اجازه داد تا در فُسطاط کلیسایی بسازند  بن مسلمۀ، عامل او در مصر
اموي ذکر شده مربوط به زمان خالفـت   هروایت دیگري که در مورد بناي کلیسا در دور

والی عبدالملک در مصر بعد از تأسـیس شـهر حلـوان    ، مروان بن عبدالعزیزعبدالملک است. 
به اثناسیوس اجازه داد تا سه کلیسا در مصر او ن خود کلیسایی بنا کرد. همچنین ابراي خادم

تبدیل کلیساي ماریوحنـا بـه مسـجد جـامع دمشـق اگرچـه قبـل از         هاندیش 63و رها بنا کند.
عبـدالملک بـه     بـن  ولی در زمان ولید ،اموي مطرح شده بود عبدالملک توسط خلفاي  بن ولید
ابوعبیده جـراح   هاجرا درآمد. کلیساي بزرگ ماریوحنا بعد از فتح دمشق طبق عهدنام همرحل
  64مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده بود.بین 

بعد از افزایش تعداد مسلمانان، گسترش بناي مسجد جامع دمشق امـوي ضـروري بـود،    
دلیل ولید از نصارا خواست تا نصف دیگر کلیساي ماریوحنا را به مسلمانان واگذار  همین به 

که ولید آنان را به ویرانی کلیسـاي تُومـا    کنند. مسیحیان پیشنهاد او را نپذیرفتند و تنها زمانی
تبـدیل کلیسـاي    65بود، تهدید کرد، نصاري پیشنهاد او را قبول کردنـد.  که به عنوه فتح شده 

توانـد بیـانگر محـدودیت دینـی نصـارا در زمـان        یوحنا بـه مسـجد جـامع دمشـق نمـی     مار
عبدالملک باشد، زیرا ولید پیش از گرفتن کلیساي یوحنا به آنان پیشـنهاد داد در هـر     بن ولید

و به روایت دیگـر، ولیـد چهـار کلیسـا بـراي       66سازد. مکانی که بخواهند برایشان کلیسا می
  67مسیحیان در شام بنا کرد.
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عبدالعزیز اگرچه اجازه بناي کلیسا را نداشتند، ولـی خلیفـه بـا      بن مسیحیان در زمان عمر
هایی که از قبل بنا شده، نباید  اي به عامالن خود اعالم کرد که کلیساها و آتشکده ارسال نامه
  68.ویران شود

م هاي دینی مسیحیان چون بنا نکردن کلیسـا و تـرمی   گلدزیهر معتقد است که محدودیت
 69عبدالعزیز وضـع شـد.    بن عمر هنساختن کلیساهاي مخروبه براي نخستین بار در زمان خلیف

کـه در جریـان فتوحـات در منـاطق      چرا ،هاي تاریخی است نظر گلدزیهر برخالف واقعیت
هاي منعقد شـده بـا    یکی از شروط قید شده در عهدنامه اولیهنشین در عصر خلفاي  مسیحی

  70.و بنا نکردن کلیساست، ترمیم نساختن مسیحیان
گـردد و   خطـاب بـر مـی     بـن  محدودیت دینی مسـیحیان بـه زمـان عمـر     هسابقدر واقع، 

  .نیستگذار محدودیت دینی مسیحیان  عبدالعزیز پایه  بن عمر
هـا تضـمین    عبدالعزیز از تصرف و ویرانی کلیساهایی کـه بقایشـان در عهدنامـه    بن و عمر

اي از مسیحیان شـام نـزد او از اعـراب بـه دلیـل       که عده  کرد. زمانی جلوگیري می ،بود  شده
 ،شـکایت کردنـد  ، ولید به آنـان واگـذار شـده بـود     بن عهدنامه خالدطبق غصب کلیسایی که 
 هبـر گفتـ   بنـا  71.را بـه آنـان برگردانـد    اکلیسـاي نصـار  ، خالد هعهدنام هخلیفه بعد از مشاهد

ولـی قبـل از اینکـه     ،صـادر کـرد   یزید دستور ویرانی کلیسـاها را ، مورخ مسیحی، ساویرس
  72دستورش اجرا شود مرگش فرا رسید.

عبدالملک که والی او در عراق بود بر مسیحیان سخت   بن مسلمۀ، عبدالملک  بن برادر یزید
همچنـین دسـتور    .تصاویر منقش شده بر کلیسـاها پـاك شـود    هگرفت. او دستور داد تا هم

عبـدالملک،    بـن  هاي یزید گیري رغم سخت  به 73.ها را صادر کرد ها و مجسمه شکستن تندیس
عبدالملک مسیحیان را از نظر دینی آزاد گذاشت و محدودیتی بر آنان تحمیل نکرد.   بن هشام

آزادي دینی مسیحیان در زمان هشام، حتی مسیحیان ملْکانی را هـم در بـر گرفـت. آنـان از     
شـده بودنـد، امـا در زمـان     خطـاب از داشـتن بطریـق در اسـکندریه محـروم        بـن  زمان عمر

اي بـراي هشـام    عبدالملک بود که این امتیاز را به دست آوردند. امپراتور روم هدیـه   بن هشام
فرستاده و از او خواست تا به مسیحیان ملْکانی اجازه دهد تا بطریقی در مصر داشته باشـند.  

  74.درپی درخواست امپراتور روم، هشام این امتیاز را به ملْکانیان داد
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شان آزاد بودند. بطریق میخائیـل در   اجراي مراسم مذهبی هشام، برايزمان در مسیحیان 
انجیـل و شـمع   ، صلیب ،زمان خالفت او همراه با هیئت شگفت انگیزي که در پیشاپیش آن

  75قرار داشت مراسم دعاي باران را در اسکندریه برگزار کرد.
گر آزادي دینـی مسـیحیان در زمـان    بیـان ، هاي تریتون به نقل از منـابع مسـیحی   گزارش

او  گرفت. رقاعه نیز بر مسیحیان سخت نمی  بن ولید، باشد. والی او در مصر خالفت هشام می
  76حمراء مصر داد. هبناي کلیسایی در منطقه اجازبه مسیحیان 

والـی  ، عبداهللا قسري  بن هاي خالد به دلیل حمایت مسیحیان عراق در زمان خالفت هشام
، بودند. خالـد بـراي مـادر خـود پشـت مسـجد کوفـه       مند  بهرهاو در عراق از آزادي زیادي 

ها را بـه صـدا    ناقوسا، کرد نصار هنگامی که مؤذن در کوفه اذان اقامه می 77کلیسایی بنا کرد.
  78کردند. با صداي بلند در کلیساي مذکور عبادت می و آوردند در می

بـراي مثـال،    .کردنـد  کلیسا در کوفه طعـن و هجـو مـی    مسلمانان خالد را به خاطر بناي
  :کرد گونه هجو می فرزدق وي را این

خداوند پشت مرکبی را بشکند که حامل خالد از دمشق بود. چگونه کسـی کـه مـادرش    
  رسد؟ ی مردم مییداند به پیشوا نمییکتا خداوند را 

منـاره مسـاجد را بـه    او براي مادر خود کلیسا ساخت تا محل اقامت مسیحیان باشـد و  
  79ویران کرد. ،کفرسبب 

کننـد   خالد هنگامی که شنید مردم او را به دلیل بناي کلیسا در کوفه هجو و سرزنش می
  از مردم عذرخواهی کرد و جواب مبهمی به آنان داد:

  80».خداوند دین مسیحیان را لعنت کند اگر دین آنان بدتر از دین شما باشد«
کــرد کــه مســیحیان از نظــر دینــی بــه اســتثناي زمــان   تــوان ادعــا کلــی مــی بــه طــور

گیري خلفاي  عبدالملک در محدودیت نبودند و روایت قابل توجهی در مورد سخت  بن یزید
 است.  اموي بر مسیحیان در اجراي مراسم مذهبی و سایر امور دینی نقل نشده

  حيات سياسي
  ساالري مسيحيان و ديوان

چگونگی اداره مناطق مفتوحه بـود.   ان فتوحات مطرح شداي که بعد از جری ترین مسئله مهم
هاي فتح شده نداشـتند نظـام    سرزمین همشخصی براي ادار هاز آنجا که برنام مسلمانان عرب

راه را ، کردند. حفـظ نظـام اداري منـاطق فـتح شـده      اداري هر ناحیه را بعد از فتح حفظ می
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کرد. دو عامل در نفوذ ذمیان بر نهادهـاي   ساالري مسلمانان هموار براي نفوذ ذمیان در دیوان
عالقگـی اعـراب بـه علـم      است. یکی از این عوامل بـی   اداري مسلمانان نقش اساسی داشته

خلـدون محاسـبات نـزد اعـراب رشـد       ابن هبر گفت حساب و هنر خواندن و نوشتن بود. بنا
دلیـل   همـین  ودند بهزیرا این قوم اُمی بودند و بر نوشتن و شمردن مسلط نب ،چندانی نداشت

عامل دیگـري کـه    81کردند. ا افرادي از موالی عجم واگذار مییامور حساب را به اهل کتاب 
اطالعـی اعـراب از نظـام     بـی  ،شـد منجـر  گیري ذمیان بر نهادهاي اداري مسلمانان  به قدرت

 82بود.رومی و قبطی ، ها در این نواحی به زبان فارسی اداري مناطق مفتوحه و نگارش دیوان
امـوي   هبنابراین خلفا ناگزیر به استخدام ذمیان در امور اداري خود بودند. معاویه اولین خلیف

النَبطی کـه در    منصور و حسان  بن سرجون 83که منشیان نصرانی براي خود استخدام کرد.بود 
 ترین کاتبـان معاویـه   معروف ،هنر کتابت در عصر اموي نقش مهمی به عهده داشتند يارتقا

کرد متصدي امور مـالی او   بر اینکه براي معاویه کتابت می منصور عالوه  بن سرجون 84بودند.
  85.نیز بود
. او به دلیل همکاري که با معاویـه در  بودکارگزار نصرانی معاویه  ، دیگراُئال نصرانی ابن

 86.آوري خراج حمـص را بـه دسـت گرفـت     سمت جمع ،خالد انجام داد  بن قتل عبدالرحمن
ري مناصب مالی از سوي معاویه به مسیحیان بیانگر اعتماد او به آنان و همچنین نیـاز  واگذا

خلیفه به آنان به دلیل نداشتن نیروي متخصص در امور دیوانی بود. عالوه بر معاویه والیـان  
زیـاد در    بـن  زیاد و مسلم  بن گرفتند. عبدالرحمن او نیز در امور اداري خود از ذمیان کمک می

  87.اصطفانوس را به عنوان کاتب خویش برگزیدند خراسان
کردند. دیوان خراسان تا زمـان   خلفا و والیانشان را یاري می، امور هزرتشتیان نیز در ادار

امور اداري خراسان بـه   ،همین دلیل  به و شد سیار به زبان فارسی نوشته می  بن حکومت نصر
  88شد. میدست کاتبان زرتشتی اداره 

قائـل   ، محـدودیتی پسرش یزید نیز براي ذمیان در تسـلط بـر امـور اداري    بعد از معاویه
بـود اطرافیـان     نهاد وزارت رسـماً شـکل نگرفتـه   ، نشد. از آنجا که پیش از خالفت عباسیان

ـ    ، معاویـه  بـن   یزیـد  89.شـدند  مـی شـمرده  وزرا و مشـاوران او   هصاحب رأي خلیفـه بـه منزل
سرجون مشاور سیاسـی   90ندیم و کاتب خود برگزید.، منصور را به عنوان مشاور  بن سرجون

منصور مشورت کرد و سـرجون    بن خلیفه نیز بود. یزید براي سرکوبی مردم کوفه با سرجون
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نصـور کاتـب   م بـن  سـرجون  91زیاد را براي سرکوبی مردم کوفه پیشـنهاد داد.  بن داهللایاعزام عب
  92حکَم نیز بود. بن  مروان

لی در تشـکیالت اداري مسـلمانان ایجـاد شـد کـه بـه       در زمان خالفت عبدالملک تحو
کـردن   شد. این تحول با عربیمنجر ساالري اسالمی  نفوذشان در دیوان هنگرانی ذمیان از ادام

و  93.ها به عربـی نوشـته شـوند    . او دستور داد تا دیوانشدها در زمان عبدالملک آغاز  دیوان
حقیقـت بیـانگر    ضرب سکه درصوص خاقدام عبدالملک در  94ها به عربی ضرب شود. سکه

رسد عربی کردن  نیازي از دولت بیزانس در نظام اداري بود و به نظر می بی و نوعی استقالل
محدود کردن قدرت ذمیان بر نهادهاي اداري و جلوگیري از تقلـب آنـان    هبه انگیز، ها دیوان

  95باشد.  صورت گرفته
کـه دیـوان شـام را بـه عربـی       بودسی عامل خراج عبدالملک نخستین ک ،سعد  بن سلیمان
 ،در زمان عبدالملک به عربی ترجمه نشـد دیوان شام،  هرسد که هم به نظر می 96ترجمه کرد.

در مصـر   97.عبـدالملک اشـاره دارد    بن دیوان شام در زمان ولید هترجم هعبري به ادام زیرا ابن
عبـدالملک    بن ود عبداهللاها آغاز شد. عبدالملک به برادر خ دیوان هنیز حرکتی در جهت ترجم

یوسـف    بـن  دیوان عراق در زمان حجاج 98.هاي مصر را به عربی بنویسند دستور داد تا دیوان
در زمان عبـدالملک فقـط    99.عبدالرحمن از فارسی به عربی برگردانده شد  بن صالح هبه وسیل

سـیار در    بـن  دیوان عراق به عربی ترجمه شد و دیوان خراسان تنها در زمان حکومـت نصـر  
طلیق نخستین کسی بود که دیوان خراسـان را بـه    بن  شد. اسحاق  خراسان به عربی برگردانده

  100عربی نوشت.
از را  اها آغاز شده بـود نصـار   کردن دیوان که در زمان عبدالملک در جهت عربیحرکتی 

مـانی  هاي اداري مسلمانان اندکی مأیوس کرد. بنا بر گزارش بالذري ز یابی به موقعیت دست
عبدالملک دیوان را به سـرجون نشـان   ، سعد دیوان شام را به عربی ترجمه کرد  بن که سلیمان

از ایـن زمـان بـه    «ود به جمعی از کاتبان رومی گفت: که غمگین شده ب داد. سرجون درحالی
  101».بعد باید از راه دیگري معاش کنید

هـا بـه    . انتقال زبان دیـوان مورد بود حدي بی منصور تا  بن رسد نگرانی سرجون به نظر می
نفوذ کاتبان نصـرانی را در دسـتگاه اداري مسـلمانان کـاهش      هتوانست دامن عربی اگرچه می

امـوي نبـود. اقـدام     هسـاالري در دور  ولی بـه معنـاي عـدم اسـتخدام آنـان در دیـوان       ،دهد
 ،گرفـت پایان دادن به نفوذ بیگانگان بر نهادهاي اداري صـورت   هعبدالملک اگرچه به انگیز
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چراکه مسلمانان هنوز بر  ،خاتمه دهد انفوذ نصار هحقیقت این اقدام نتوانست به دامن ولی در
شـود تـا از    هاي اداري مناطق فتح شده مسلط نبودند. اینکه عبدالملک خود ناگزیر مـی  شیوه

این مؤید  ،کمک بگیرد 103و شَمعل نصرانی 102منصور  بن وجود کاتبان نصرانی چون سرجون
  ت.نظر اس

هـا را   عبدالملک به کاتبان نصرانی خود دستور داد تا دیـوان   بن ولید، عبري ابن هبنا به گفت
در امور اداري امویان بعـد از خالفـت    ااین روایت بیانگر حضور نصار 104به عربی بنویسند.

اي از کاتبان نصـرانی بـر زبـان     عبدالملک است و همچنین بیانگر این حقیقت است که عده
و با انتقال دیوان به عربی بر مشاغل خویش باقی ماندند. اسـتخدام کاتـب    هبود عربی مسلط

نفـوذ مسـیحیان در    هبیانگر ادامـ  105عبدالملک  بن نکا در زمان سلیمان بن  نصرانی به نام بِطْریق
ــی کــردن دیــوان  دیــوان ــه ســتها ســاالري اســالمی بعــد از عرب . دســتور شــدیداللحنی ک

 ،خود در مورد منـع اسـتخدام ذمیـان در امـور اداري صـادر کـرد      عبدالعزیز به عمال   بن عمر
  بیانگر هراس خلیفه از تسلط آنان بر مسلمانان بود. او به والی خود نوشت:

ن را بـر  اناهرگز غیرمسـلم ، همانا خداوند اهل اسالم را با ایمان گرامی داشته و شرف داده
آوري باج و خـراج را بـه    جمع، رن را به دیگران مسپااناامور مسلم، ن مسلط مکنانامسلم

  106.ن چیره شوند و دست و زبان دراز کنندانانگذار آنان بر مسلم، ن واگذار نکناناغیرمسلم
عزل کارگزاران ذمی کـه نـزد او   بر نوشت  ةاَرطا  بن  اي که به عدي خلیفه در نامههمچنین 

عبدالعزیز در   بن ن عمردر گزارشی که خیاط از اسامی کارگزارا 107کرد.تأکید  ،حضور داشتند
  108.اي نکرده است به کارگزاران نصرانی در زمان خالفت او اشاره نمودهشام ارائه 

منابع مسیحی نیز به محدودیت سیاسی ذمیان در تسلط بر امور اداري مسلمانان در زمان 
ــا  بــن خالفــت عمــر ــد. بن مــورخ مســیحی ، بــر گــزارش ســاویرس عبــدالعزیز اشــاره دارن

عبدالعزیز دستور داد تا مسیحیان مصر از امور دولتی عزل شوند و هر کس کـه مایـل     بن عمر
  109باشد. د، باید بر دین محماست بر شغل خویش باقی بماند

عبـدالعزیز ادامـه یافـت.      بن اموي بعد از مرگ عمر هساالري دور در دیوان ااستخدام نصار
و  اامور عراق از نصـار  هعبدالملک در ادار بن  عبداهللا قسري والی عراق در زمان هشام بن خالد

عبدالملک به خالد قسري نوشت بـه گسـتاخی     بن اي که هشام مجوس کمک گرفت. در نامه
آوري  و برتري دادن آنان بر مسـلمانان در امـر جمـع    ااز مجوس و نصارکمک گرفتن او در 

  110.است  خراج اشاره کرده
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ل در آسـتان    بـن  قسري حاکم عراق شد. یحیـی عبداهللا   بن عمر بعد از خالد بن  یوسف هنوفـ 
  عمر اوضاع کوفه را در قالب شعر چنین شرح داد:  بن  ورود یوسف

ه حکومـت    ، بـود   خوار شـده ، عمر والی عراق شد اسالم  بن هنگامی که یوسف اهـل ذمـ
کردنـد و آنهـا    زکات ما را مشرکان دریافـت مـی  ، کردند. قبل از آنکه یوسف حاکم شود می
بینـیم کـه خلیفـه بـا      میما کردند. همچنین  آشکار و نهان بر ما حکومت می؛ کم ما بودندحا

  111.را براي ما فرستاد  )عمر بن یوسف(حاکم جدیدي  ،اخالص
و مجـوس بـر مسـلمانان عـراق در زمـان       انوفـل بیـانگر تسـلط نصـار      بـن  اشعار یحیـی 

عبداهللا بـه اعمـال    بن  مان خالدو مجوس در ز اگیري نصار . قدرتاستعبداهللا قسري   بن خالد
شد. منجر عمر بر آنان به منظور محدود کردن قدرتشان   بن  هایی از سوي یوسف گیري سخت
  112.عراق اشاره دارد ا درنصار برعمر   بن یوسف همورخ مسیحی به خشم و کین، ماري

دستیابی به امـور  عمر اقبال چندانی در   بن  رسد که ذمیان عراق در زمان یوسف به نظر می
فرسـتد بـه    سیار والی خراسان می  بن عمر به نصر  بن اي که یوسف زیرا در نامه ،اداري نداشتند
این نامه  113مسلمان نیز کمک نگیرد. غیر ها را به عربی بنگارد و از دهد تا دیوان او فرمان می

مـان  نامه دلیل محکمی بر محدودیت سیاسی ذمیـان در دسـتیابی بـه مشـاغل دیـوانی در ز     
عبـداهللا در    بـن  رغم اعتراضـی کـه بـه خالـد     بهعبدالملک   بن . خلیفه هشاماستعمر   بن یوسف

اسـطین کمـک    بـن   نصـرانی بـه نـام تـاذري     یخود از کـاتب  ،از ذمیان کرده بودکمک گرفتن 
  اموي است. هدر امور دیوانی دور انصار بهاین روایت بیانگر نیازمندي خلفا  114گرفت. می

  وممسيحيان و عل
هاي علمی در میان آنان بیشتر بـه   چندانی نداشتند و آگاهی هجاهلی از علم بهر هاعراب دور

  115.شد چون علم انساب و علم رؤیا محدود می ،علومی
 هدور در مقایسـه بـا  از نظر علمی پیشرفت قابل چندانی  اولیهدر عصر خلفاي مسلمانان 

دیگـر بـه    هـاي  کتـاب نیازي مسلمانان از  تفکر بی هجاهلی نکردند. گسترش فتوحات و غلب
ترین عوامل رکود علمی مسـلمانان   از مهم ،خطاب  بن دلیل وجود قرآن در زمان خالفت عمر

خطـاب در مـورد عـدم نیـاز       بـن  الحدید در روایتـی بـه تفکـر عمـر     ابی  ابن در این دوره بود.
که مسـلمانان مـدائن را    ارد. هنگامیدیگر به دلیل وجود قرآن اشاره د هاي کتابمسلمانان به 

  به خلیفه گفت: و مرد مسلمانی به کتابی دست یافت و نزد عمر آمد، گشودند
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بخشـی از علـوم ایرانیـان و کـالم خـوش و       ،کتابی در مـدائن یـافتم کـه در آن کتـاب    
 با تازیانه او را تنبیه کرد و در خطاب، انگیز بود. عمر بعد از شنیدن سخنان این مرد شگفت

واي » کنـیم  ها را بیان می ما براي تو بهترین قصه« یوسف را قرائت کرد: هسور 3آیۀ ، به او
که پیش از شما بودند بـه   بر تو مگر قصه و داستانی بهتر از کتاب خدا وجود دارد؟ کسانی

هاي دانشمندان و رؤساي دینـی خـود روي آوردنـد و     این دلیل هالك شدند که بر کتاب
  116.رها کردند تا این که کهنه شدند تورات و انجیل را

هـاي اولیـه در جهـت     در زمان خالفت امویان بعد از تثبیت و گسترش قلمـرو اسـالم گـام   
هاي علمی بودنـد   ترین شاخه مهم، کتب هکیمیا و ترجم، شد. پزشکی  پیشرفت علوم برداشته

هایی در  عالیتاموي ف ه. مسیحیان از لحاظ علمی در دورشدتوجه به آنها اموي  هکه در دور
  ب از خود نشان دادند.اکت هپزشکی و ترجم هزمین

  مسيحيان و علم ترجمه
یونانی و سـریانی بـه زبـان عربـی      هاي ب کتا هدر جهت ترجمه هاي اولی در عصر اموي گام

بلکـه بیشـتر    ،رشد نکرد ،برداشته شد. علم ترجمه در این دوره به شکل یک نهضت فراگیر
اي کـه بـه    هاي شخصـی افـراد بـود. ترجمـه     هاي درونی و خواستهدر راستاي برآوردن نیاز

شخصی او به علم طب و نجوم بود.  هحقیقت بیانگر عالق یزید انجام شد در  بن سفارش خالد
حقیقـت   هایی که در عالم اسالم صورت گرفت نقش داشـتند. در  در نخستین ترجمه انصار

یزیـد    بـن  خالد آیند. عالقه اسالم به شمار می المعلوم یونانی و سریانی به ع هدهند آنان انتقال
هـایی   او را بر آن داشت تا به مرْیانوس نصرانی فرمان دهد تا کتـاب  117به علم طب و نجوم

رْجویِه  118هاي کیمیا و نجوم به زبان عربی ترجمه کند. از زبان یونانی در زمینه طبیـب  ، ماسـ
  119انی به عربی ترجمه کرد.اي در طب از زبان سری رسالهیوسف،   بن یهودي حجاج

رسد در  اموي نقل نشده است. به نظر می هکتاب در دور هروایت دیگري در مورد ترجم
به علوم یونانی(بیگانه) نظر مثبتی وجود نداشت و همین نگـرش بـر عـدم رشـد      ،این دوره

اي در طـب از   کـه ماسـرجویه رسـاله    نهضت ترجمه در عصر اموي تأثیرگذار بود. هنگـامی 
چهل عبدالعزیز در مورد سود و زیان این کتاب به مدت   بن ی به عربی ترجمه کرد عمرسریان

حکـم مضـر نبـودن    ، روز استخارهچهل کرد و سرانجام بعد از  استخاره می، روز هنگام نماز
بیـانگر تـرس و بـدبینی مسـلمانان در      ،ایـن روایـت   120براي مسلمانان صادر کـرد.  را کتاب

  .استدر قرن اول هجري رویارویی با علوم بیگانه 
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تر شـدند. قفطـی بـه تعـداد      مسیحیان فعال، بعد از رشد نهضت ترجمه در عصر عباسی
ید   زیادي از مترجمان نصرانی در ایـن دوره چـون عیسـی    نـین  121،بـن اُسـ122،اسـحاق  بـن  ح 

و دیگران اشاره دارد. روایت قفطی بیانگر نقش مسیحیان  124ماسویه بن یوحنا 123،لُوقا بن قُسطا
  در رشد نهضت ترجمه در عصر عباسی است.

  مسيحيان و علم پزشكي
بود که ایـن  مبتنی علم پزشکی در میان اعراب جاهلی بر تجربیات اشخاص و پیروان قبایل 

بعـد از ظهـور اسـالم     125شـد  تجربیات از پیران قبایل نسل به نسل به فرزندانشان منتقل می
ایـن   ،کـرد  علم طب و بهداشت به مسلمانان میهاي کلی در مورد  رغم آنکه پیامبر توصیه  به

  126علم تغییر چندانی در میان اعراب نداشت.
اموي آغاز شد. تعدادي از خلفـاي   هتأثیرپذیري طبابت اسالمی از طبابت یونانی در دور

پزشـک خصوصـی خـود را از میـان     ، اموي به دلیل مهارت پزشکان نصرانی در امر طبابـت 
پزشـک خصوصـی   ، مشـهور دمشـق  پزشـکان  اُثال نصـرانی از   ابن مسیحیان انتخاب کردند.

معاویه بود. او در امر طبابت، ماهر و در تهیه داروها و سموم کشنده مهارت داشـت و گـاهی نیـز    
زمـان   کـرد. جماعـت زیـادي از بزرگـان در     در اجراي مقاصد سیاسی معاویه با او همکـاري مـی  

ولید از جمله کسانی بود که معاویـه   بن خالد بن سم کشته شدند. عبدالرحمن همعاویه به وسیل
  127.خالد را مسموم کرد بن سمی عبدالرحمن هاُثال با تهی ابن اُثال داد. ابن دستور قتل او را به

اُثـال مهـارت    ابـن  انواع داروها مانند هابوالحکَم نصرانی نیز پزشک معاویه بود. او در تهی
ـ    تهیـه   ،داد ه مقاصـد مختلـف سـفارش مـی    داشت و براي معاویه داروهایی را کـه خلیفـه ب

  128کرد. می
طبیب نصرانی ماهري بود که بعد از پذیرش اسالم به سـمت پزشـک    ،اَبجرْ  بن  عبدالملک

  129عبدالعزیز منصوب شد.  بن خصوصی عمر
اسـت. آنچـه     علم پزشکی ثبت نشده هاموي آثار علمی در زمین هاز پزشکان نصرانی دور

اسـت.  مربوط به پزشکان یهودي  ،اموي روایت شده هپزشکی در دور هاز آثار علمی در زمین
همچنـین   130.نوشتاي در طب براي پسرش  یوسف رساله  بن پزشک یهودي حجاج، ثاودون

پزشـکی از زبـان    هاي در زمینـ  یوسف نیز رسـاله   بن  طبیب یهودي دیگر حجاج، و ماسرجویه
  131سریانی به عربی ترجمه کرد.
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وي بـه دلیـل دوري از مرکـز خالفـت و توجـه خلفـا بـه امـر         شاپور در عصر ام جندي
شاپور بـه بغـداد در عصـر     انتقال پزشکان مسیحی جندي 132مورد توجه واقع نشد. ،فتوحات

قفطی به تعـداد   هعباسی به پیشرفت علم پزشکی در میان مسلمانان کمک بسزایی کرد. اشار
ــادي از پزشــکان مســیحی در دور  ــدان بختیشــوع  هزی ــن  عباســی چــون خان ، جــورجیس ب

بیـانگر افـزایش نقـش آنـان در تسـریع حرکـت علمـی         133،بابا و دیگـران   بن  سوار  بن حسین
مسلمانان در عصر عباسی است. شهرت پزشکان مسیحی در عصر عباسی باعث شد کـه پزشـکان   

  است: کر کرده توجهی قرار بگیرند. جاحظ روایت جالبی در این مورد ذ مسلمان مورد بی
اي به  پزشک مسلمان عصر عباسی کارش به کسادي کشید گوینده ،جانی بن  که اسد  هنگامی
و تو در این فن صاحب نظري. به چه دلیـل   ،بیماري فراوان، امسال سال وباست، او گفت

 ،پیش از آنکه من پزشک شـوم ، من مسلمان هستم :اي؟ او پاسخ داد در این کسادي افتاده
اند که مسلمانان در علم پزشکی توفیقی  از آنکه من به دنیا بیایم مردم معتقد شده بلکه پیش

ام  جبرائیل و بیرا باشد. کنیـه ، بایست صلیب که نامم می حالی ندارند. نام من اسد است در
ابـراهیم و... باشـد. مـن رداي    ، ابوزکریـا ، من ابوعیسی هبایست کنی ابوالحارث است و می

تن دارم حال آنکه باید حریـر سـیاه باشـد. زبـان مـن عربـی اسـت و         سفیدي بر ايِ پنبه
  134.شاپور باشد بایست زبانم زبان اهل جندي می

بیانگر تسلط مسیحیان بر علم پزشکی در عصر عباسـی و اعتقـاد مسـلمانان بـه     این روایت، 
  مهارت آنان در این علم است.

  نتيجه
تـر کـرد.    خلفا را با مسیحیان گسترده انتقال مرکز خالفت به دمشق در عصر اموي مناسبات

و حتی ندیمان و  هنخستین خلفاي اموي تسامح بسیاري در برابر مسیحیان از خود نشان داد
عبـدالعزیز در    بـن  شاعران خود را از میان آنان انتخاب کردند. خلفاي اموي به استثناي عمـر 

عمـال نکردنـد. مسـیحیان    محدودیتی بر ذمیـان ا  ،هاي اجتماعی پوشش و سایر پدیده هزمین
شدند. آنـان   مند بهرهدر زمان خلفاي اموي از آزادي و امتیازات بسیاري  نسطوريیعقوبی و 

شدند. خلفـاي امـوي نیـز    در قلمرو اسالمی در زمان امویان، موفق  حتی به بناي کلیساهایی
 کردند. روابـط خلفـاي امـوي بـا مسـیحیان      در عزل و نصب رؤساي دینی آنان دخالت نمی

زیرا آنان از نظر خلفاي امـوي   ،فعالیت دینی نداشتند هملکانی دوستانه نبود و ملکانیان اجاز
به همین دلیل در محدودیت قرار داشتند. ملکانیان  ،بودندمتهم به همکاري با دولت بیزانس 

  در مصر به دست آوردند. را فعالیت دینی هعبدالملک اجاز  بن تنها در زمان خالفت هشام
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اي در برابر ذمیان از خود نشان دادند از نظـر   خلفاي اموي که تسامح همه جانبه نخستین
تصـادي  ذمیان با پریشـانی وضـعیت اق   یهمالی نیز بر آنان سخت نگرفتند. افزایش میزان جز

  خالفت ارتباط مستقیم داشت.
جزیه به وسیله والیان عبـدالملک در عـراق و مصـر    گرفتن گیري بر ذمیان هنگام  سخت

عبدالملک در مصر به اوج خود رسـید.   بن عامل سلیمان ،زید  بن اسامۀآغاز شد و با حکومت 
  و تحت تعقیب قرار گرفتند. هحتی راهبان نیز موظف به پرداخت جزیه شد ،در این دوره

سـاالري   نفـوذ ذمیـان در دیـوان    هبعد از گسترش تشکیالت اداري در عصر امـوي دامنـ  
 ،ي اموي به دلیل نداشتن نیروي ماهر و متخصص در امور دیوانیتر شد. بیشتر خلفا گسترده

ی کمـک بگیرنـد. کتابـت و        هشدند که براي ادار  ناگزیر می مناطق مفتوحـه از مسـیحیان ذمـ
اموي آن را به خود اختصـاص   هترین مناصب اداري بود که ذمیان در دور مناصب مالی مهم

  دادند.
نیازي مسلمانان به علـوم دیگـر    رواج تفکر بی و اولیهگسترش فتوحات در زمان خلفاي 

ترین عوامل رکود علمـی مسـلمانان بـود.     مهماز خطاب   بن به دلیل وجود قرآن در زمان عمر
کتب آغاز شد.  ههاي پزشکی و ترجم حرکت علمی در زمینه ،بعد از تثبیت حکومت امویان

شـک خصوصـی خلفـا ارتقـا     مسیحیان به دلیل مهارتی که بر علم پزشکی داشتند به مقام پز
و در پیشرفت علم پزشکی در عصر اموي نقش داشتند. علم ترجمـه در عصـر امـوي     هیافت

رشد چشمگیري نداشت و تنها تعداد معدودي کتاب از زبـان یونـانی و سـریانی بـه عربـی      
هـایی کـه    ترجمه شد. مسیحیان به دلیل تسلط بر زبان یونانی و سریانی در نخستین ترجمـه 

  اسالم صورت گرفت نقش اساسی داشتند.در عالم 
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