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  جامعه مسیحیان: مطالعه موردی
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١

، روح الله بهرامی
٢

  

  )٠۲/٠٤/۱٤٠٠: ، پذیرش۱٤/٠۱/۱٤٠٠: دریافت(
  

  چکیده

های اجتماعی آن قلمرو، سبب گردید تا ضرورت منطقه شام و استقرار خالفت اموی در

در . های اجتماعی خلفا با توجه به واقعیات جامعه معاصر آنان تنظیم شودسیاست

به  وشامات افزون بر تنوع نژادی و قومی موجود، جماعات اهل کتاب حضور داشتند 

 به شمارعادالت جامعه های اجتماعی و اقتصادی، عاملی تاثیرگذار در مسبب توانمندی

ی ها بررسی سیاستهای اهل کتاب و تعیین الگوی روابط بین حکومت و گروه. رفتند می

مطرح  حال این پرسش. رسداهل ذمه شامات مهم به نظر می اخلفای اموی در ارتباط ب

ویژه مسیحیان چه سیاستی در ه است که خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات ب

ی این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است ها د؟ یافتهپیش گرفتن

که دو الگوی اساسی سیاست تسامح و مدارای مذهبی و اعمال دهد  می نشان

، یعنی خاص در مقاطعی بر مناسبات کلی حکومت امویان با اهل ذمه ها محدویت

  .مسیحیان حاکم بوده است

  
  خلفای اموی، اهل ذمه، مسیحیت، سیاست ، شامات : واژگان کلیدی
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  مقدمه 

وی برای . معاویه در آستانه جلوس بر تخت خالفت، نزدیک بیست سال حاکم شامات بود

های اهل حجاز از خود، به سیاست افزایش حمایت شامیان برای جبران کاستی حمایت

ماعی معطوف به سیاست اجت ،بدین منظور. ١روی آوردکسب مشروعیت سیاسی خود 

که  ،گرفتدر پیش  را ذمههای موثر در جامعه، مانند اهلکسب رضایت اجتماعی گروه

تصدی برخی امور در تشکیالت اداری از سپس مدارای اجتماعی و  ، نخستآن حاصل

حال با . شرایط زمانی و مکانی هم داشت ،البته این رویکردها ناگزیر. دبوذمه سوی اهل

ذمه، این پرسش مطرح است که خلفای سیاست مسلمانان با اهل هایتوجه به بنیان

  اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات چه سیاستی در پیش گرفتند ؟ 

خلفای اموی مبانی مشروعیت سیاسی خود را بیش از آن که بر که است  این فرض ما

ازگار ای عرب و نیروهای سهای شرعی استوار کرده باشند، بر مناسبات قبیلهچارچوب

اجتماعی بودند که در طبقات اهل ذمه یکی از  ،از آن میان .اجتماعی تکیه داده بودند

نیرویی متعادل کننده بین خالفت و سایر نیروهای  همچونگاه  ،تحوالت سیاسی

موجب  تا حدی اجرای این سیاست. شدند می ظاهراجتماعی گاه متعارض با خالفت، 

 .بود )ص(سیره عملی رسول خدا  ی قرآن وها از آموزهدوری و فاصله 

 
  پیشینه پژوهش

نگارش  یه دربارۀ مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی امویان آثار درخورکبا آن 

از آن . شودیده مید یمترکذمه توجه اهل در ربط با، در باب سیاست خلفای اموی شده

ای به مسائل مذهبی اهل های مرتبط اشارات جسته و گریختهن برخی پژوهشیان در بیم

رفتار ) ۱۳٦۳(ابوالقاسم اجتهادی  ،به عنوان نمونه. هستکتاب در دوره خالفت امویان 

 نپرداختهن خصوص یذمه را بررسی، اما به مقوله سیاست خلفای اموی در اامیه با اهلبنی

، پراکندهبه صورت در بحث تاریخ گسترش اسالم، ) ۱۳۸٥(توماس آرنولد . است

) م۱۹٦۷(تریتون . کرده استذمه به برخوردهای مذهبی خلفای اموی با اهل ییاه اشاره

کلی  یمناسبات و برخوردهابه ، »شانخلفا و جامعه غیر مسلمان تحت تسلط«در کتاب 

احمد اسماعیل . استپرداخته ذمه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خلفا و اهل

                                                                                                                                            
ارتبـاط  موجـباقامت بیسـت سـاله وی در شـام در دوران خالفـت عمـربن خطـاب و عثمـان بـن عفـان . ١

 ).۷۲۳/ ۲، ۱۳٦۱مقدسی، ( ی با اهالی شام به ویژه مسیحیان ذمی شده بودتنگاتنگ و



  ٢١٣   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

» م منذ ماقبل المیالد حتی نهایه العصر االمویتاریخ بالد الشا«علی نیز در کتاب خود 

سیاست امویان در برابر اهل چنان که باید، به رغم بررسی تحوالت شام،  علی)م۱۹۹٤(

خاورشناسان نیز، توجه های نوین در پژوهش .استنکرده ذمه به ویژه مسیحیان توجه 

در ) م۲٠۱۹(رُبرو ایلوک  ،به عنوان نمونه شود؛ نمی دیدهاین موضوع چندانی نسبت به 

گرچه » مقامات دولتی غیرمسلمان در اندیشه اسالمی پیشامدرن: نزدیکان امیر« کتاب 

لوی روبین . استپرداخته، به وجه سیاسی موضوع نوجه نکرده اهل ذمه به طور خاص به 

تنها به بررسی و مقایسه » وری اسالمتغیر مسلمانان در آغاز امپرا«در کتاب ) م۲٠۱۱(

ساسانی و بیزانس و مقایسه آن با جامعه  وریتهای مذهبی در دو امپراتحیات اقلی

امیه در ها و مواضع خلفای بنیمسلمانان تا عصر متوکل پرداخته و مطلبی درباره سیاست

امویان؛ «نیز در کتاب ) ۱۳۸٦( جرالد هاوتینگ. ذمه شامات نیاورده استمواجهه با اهل

در پایان . به اشارات بسیار موجز بسنده کرده است »نخستین دودمان حکومتگر در اسالم

 :است چندانی بر نیانگیختهتوجه جدی  این موضوع ،های دانشگاهی نیزها و رسالهنامه

بر اساس چند گزارش تنها ، )۱۳۹۳(پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه کشاورز مثال در 

. امویان استوار شده است ذمه در دورهتاریخی درباره روابط فرهنگی مسلمانان و اهل

الشام فی صدر االسالم، من الفتح حتی «در رساله دکتری خود ) تابی(نجده خماش 

 به مسائل اجتماعی و اداری پرداخته و به چند گزارش در » امیه سقوط خالفه بنی
ً
صرفا

مناسبات خلفای اموی با «در مقاله . خصوص مواجهه خلفا با اهل ذمه بسنده کرده است

های تاریخی در گزارشبه ، »یان ذمی و نقش آنان در پیشرفت علوم مسلمانانمسیح

سیاسه «عزالدین جسوس در مقاله . توجه شده استامویان عصر خصوص مسائل مذهبی 

، تنها به بحث روابط )تابی(»عمربن بن عبدالعزیز الخارجیه و موقفه تجاه اهل الذمه

بررسی «  خود نیز در پژوهش) ۱۳۹۸(نگارنده . پرداخته استخارجی خلفا با بیزانس 

تنها به نقش » جایگاه اداری اهل ذمه در عصر اموی مطالعه موردی؛ اهل ذمه عراق وشام

های خلفای اموی سیاست، بررسی از این رو. توجه کرداهل ذمه در ساختار اداری امویان 

ترین بخش قلمرو و اصلی ویژه در پایگاه قدرت آنانه ب ،)مسیحیان( ذمهدر مواجهه با اهل

  . ضروری به نظر رسیددر تحقیقی مستقل  ،شامات ، یعنیشانایسیاسی فرمانروایی 

خاورشناسان ارجاع داده شده تحقیقات به  مقاله،در این موجود برخی از اطالعات 

 .اند نابع بیزانسی دسترسی داشتهمبه  که است
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   سازمان پژوهش

باب ها و منابع اطالعاتی در روی تحقیق، فقر دادهپیش در این بررسی یکی از مشکالت 

رو در نیاز ا. بود) مسیحیان( ذمهامیه با اهلو نحوه مواجهه خلفا و کارگزاران بنی سیاست

 بن موجود در زمان برخی از خلفای اموی نظیر معاویهی هاه بر دادهکیبا ت ،پژوهش حاضر

عبدالعزیز و عبدالمک، عمر بن  مروان، ولید بنبن معاویه، عبدالملک  سفیان، یزید بنابی

 یبا اتخاذ و تعریف چارچوب ،بنابراین. است شدهی بررسهشام بن عبدالملک موضوع 

شامات را در چند بعد و محور ) مسیحیان( مسئله اهل ذمه ،موضوعی و نه کرنولوژیک

اجتماعی و حقوق  خالفت و مسیحیان شامات،: بررسی و تحلیل کرده ایم اصلی

  .های دینی اهل ذمه، جزیه به مثابه اهرم فشاراجتماعیهای اهل ذمه، محدودیت آزادی

 
 قلمرو و محدوده جغرافیایی پژوهش

ای غربی و مشرق یهای واقع در آسنیاز شامات، قلمرو سرزم در این پژوهش مراد

جنوب وجنوب (، جزیره العرب )شرق(های توروس در شمال، نهرفرات وهکان یترانه، میمد

ا ر ه ین و سوریشورهای لبنان، اردن، فلسطکاینک ه کاست ) غرب(ترانه یو مد) شرقی

تا ) از سوی قبله(وه طی کاز دو شام عرض  و رسی شامات دمشق بودک. شود شامل می

 یکحدود  ،ونددیپ ه به بالد مصر میکش یست روز و طول آن از فرات تا العریبحرالروم، ب

المقدس و معره از شهرهای مهم آن تی، حلب، حماه، حمص، دمشق، بماه راه بود و منبج

ا و صور و عسقالن و جز آن و که و طرابلس و عکیانطا ،ایدر ساحل در. شد می شمرده

ن و جند حمص و ین و جند دمشق و جند اردن و جند فلسطیجند قنسر: اجناد پنج گانه

ی چون مرعش یها رسیکه و کیانطاصة و طرسوس و اذنة و یز ثغور و سرحداتی چون مصین

؛ ابن عبدالبر، ۱/۲۱۷مقدسی، (اند  را از شام شمرده کر ذلیو حدث و بغراس و بلقاء و غ

 ).۲٥۱ ؛ ناصر خسرو قبادیانی،۳/۳۱۲ ؛ حموی،۷/۲۷۹

 
  خالفت و مسیحیان شامات

دن یشامات در روند به خالفت رسی نیو دی اسی، سیچون نیروهای مختلف اجتماع

آنان و برای جلوگیری از ی هان خواستهیدر جهت تامی ، وداشتند ش بسزاه نقیمعاو

مانند (رومند عرب منطقه یل نیتشدید معضل در بدنه اجتماع تازه تاسیس اموی، با قبا

ذمه به ویژه سازگاری با جامعه اهل با هدفمعاویه . همراه و همسو شد  ،)هاینامی



  ٢١٥   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

.زدواج کردا ن جدید با میسونامسیحیان و یافتن متحد
دختر بحدل و (سون یم ١

ی حیلب و مسکله یاز قب) ٤/٦۹٦،ی؛ بلعم۳۹۱حبیب،؛ ابن ۱۲۷،یریزب) (دیزیمادر

همچنین ازدواج مادر مسیحی تبار عبدالله بن ولید بن عبدالمک، با خلیفه  .٢بودی عقوبی

به جلب اعتماد اجتماعی و ها بود یمانین گونه هم پیرد اکار کت یولید در جهت تقو

حارث بن  :نداشراف زادگان مسیحی بودمادران شماری از . رساند می یاریمسیحیان 

بن عبدالله بن یزید قسری، عبیده بن عبدالرحمان  عبدالله بن ابی ربیعه مخزومی، خالد

ایجاد این گونه  .)۲٥۷ابن رسته،( سلمی، ابواالعور سلمی و حنظله بن صفوان کلبی

سبی و فرهنگی به واسطه تغییر در نگرش مطلوب خالفت در رفتار  پیوندهای
َ
اجتماعی، ن

اجتماعی و موقعیت جغرافیای  -  بنا به مصالح سیاسی وذمه و مناسبات اجتماعی با اهل

 رفت و آمدآنان در دربار خلفای اموی به آسانی  ،سبببه همین  ؛بودصورت گرفته شامات 

مسیحیان در میان مسلمانان اعتبار بدین ترتیب، جایگاه  ،افزون بر این .کردند می

این سیاست معاویه نقش مهمی در . یافت می ذمهبیشتری در مقایسه با سایر اهل

تعقیب، آزار و اذیت  ست کهرو از اینو احساسات مذهبی با مسیحیان داشت  ییهمسو

  .مسیحیان در مرکز خالفت کمتر گزارش شده است

ه ان در امور حکمرانی بیحیپیش از خالفت معاویه، مسکه تا رسد  می چنین به نظر

ار که بی ان را در امور نظامیحیمسمعاویه، نخست ). ۲/۱٥۲ ،یعقوبی(شدند ارگرفته نمیک

، یحیمسی هایه قلب آن را سورک  ان سازمان داد،یزانسیسپاهش را مانند ب گرفت و

هدف از اتخاذ چنین . دادندیم لکیتش) ۳٠۸ ،یحت) (هاکلبی( هاینامیو ی اعراب سور

در مدت ان یشامیاری وی در ازای . ای با ترکیب متفاوت دینی بودسیاستی ایجاد جبهه

به تدریج از  ،د و بدین سببکر های اجتماعی توجه گیری خالفتش به این نیروشکل

های اجتماعی و دینی که از دوره خالفت عمربن خطاب در شامات برقرار شده محدودیت

ای در عرصه های ویژهکه تجارب و مهارتی مسیحیان ذمبدین ترتیب، . کاستبود، 

                                                                                                                                            
خواسـتند  شاید یکی از دالیل روابط حسنه معاویه و سـایرخلفای امـوی بـا مسـیحیان ایـن بـود کـه نمی .١

دستاویزی به دولت بیزانس بدهند، زیرا ممکن بود که فشار بر پیروان مسیحی امپراتوری در شـام، بـرای 

 .وی دشواری هایی همراه داشته باشدخالفت ام

هـا در اختالفـات داخلـی و ایـن طایفـه بعـد بودعثمان، نائله نیز مسیحی و از طایفه کلب خلیفه همسر . ٢

 ).۱۹۹ -۲٠٠، ۱۳٦۹، جعفریان(ند سخت طرفدار امویان شد ،شام
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   ٢.فتندیابه دستگاه خالفت راه  ،١کشورداری داشتند

 )یحیمس(ان یاز ذمی افزون براین، معاویه برای جلب نظر آنان به مرور از خراج گروه

این  ،در مناطقی که اهل ذمه جمعیت بیشتری داشتند. کاست و عشر از آنان اخذ نکرد

خالفت آغاز در که رسد به نظر میچنین  ،بنابراین ٣.یافت می بیشتری ویژگیسیاست 

 نخستین مشهور به راشدین پیشدوره خلفای به نحوی متفاوت از حکمرانی  ،اموی

توان به حضور ینه روابط شخصی خلیفه با مسیحیان، میبه عنوان نمونه در زم. رفت می

اثال مسیحی به عنوان کاتب، طبیب و مشاور در موثر و فعال سرجون بن منصور و ابن

تمایل خلیفه در جذب مسیحیان شامات، رواداری و تعامل حاکی از دربار اشاره کرد، که 

حضور مسیحیان در  ،ینافزون بر ا). ٤۱۸ حبیب،ابن( استهای اجتماعی وی با نیرو

آن جامعه  در پیدربار و تعامالت خلیفه با آنان سبب تاثیرگذاری بر اندیشه، تفکر و 

های خود از خلفای اموی در جهت اجرای سیاستاز برخی . شدمسلمانان شام می

معاویه برای از بین بردن رقیب و دشمن خود عبد  :گرفتندیاری میی حیطبیبان مس

وی را از  یبا خوراندن داروی زهرآلودسرانجام و یاری گرفت از ابن اثال الرحمان بن خالد 

رغم  عمربن عبدالعزیز نیز علی .)۱٦/۱۳٦ ؛ ابن عساکر،۱٥۳/ ۲، ییعقـوب(بین برد 

داشت،  خود طبیبی مسیحی ،ذمه در ساختار خالفتنفوذ اهل کاهشکوشش برای 

  ).۱/۲٤ حمیدان،(ابن الحبر الکنانی یعنی 

به  یزیرآمیان از چنین نصیبی محروم بودند و حتی نگاه تحقیزرتشت دیگر،از سوی 

خداوند مجوس را لعنت « :گفت که کرده اندمعاویه نقل آن جمله از . شدآنان روا داشته می

بر  یتا حدود ،ها داوریاین گونه ). ٥٤/ ۲ ،ینورید( » کنند یم ٤کند که با محارم ازدواج

ن یچنوجود حتی داشت؛ گو اینکه یر تأثدر جامعه  ذمهاهل موقعیت اجتماعی و مذهبی 

جلوگیری خالفت اموی  یدر بدنه ادار یان ذمی، از حضور زرتشتنیز آمیزینگاه تبعیض

                                                                                                                                            
 ذمه در عصـر امـوی اهل اداری جایگاه بررسی« )۱۳۹۸(علی بیگی و دیگران  :ک.برای اطالع بیشتر ر. ١

 .۱۹٥-۱۷۳، صص۱، شماره ٥۲، پژوهشنامه تاریخ تمدن، سال»وشام ذمه عراق مطالعه موردی؛ اهل

منصـور  بـن سرجون و به دستگاه خالفت معاویه راه یافتندبدین ترتیب از آن جمله سرجون و خاندانش  .2

 ).۱۷/۱۹۲، ۱٤۱٥، ابوالفرج االصفهانی( معاویه شد بن مشاور یزید

از  یرا بـه حرمـت و) ص(امبر یـم و فرزنـد پیشـهر مـادر ابـراه) مصـر(خراج مردم حفـن : به عنوان نمونه .3

 ).۱۲۱ده، ی؛ ابوعب ۳/۱، ۱۳۷٥هشام، ابن(دوششان برداشت 

، مجلـه »در ایـران باسـتان"ازدواج بـا محـارم"افسـانه « علیرضا شاپور شهبازی،: ک.برای اطالع بیشتر ر. 4

 .۹-۲۸، ص ۱۳۸٠، سال  ۳٠و۲۹تاریخ، شماره باستان شناسی و 
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، در حفظ نفوذ و موقعیت )خراج(در امور دیوانی و مالی  اهل ذمهتخصص . نکرد

 از جمله یزرتشت دیوانیانقصد داشت زیعمربن عبدالعزگفته اند . اجتماعی آنان موثر بود

را ) ۸/۱٦٤ ،انساب االشراف، یبالذر(زادمرد بن هربذ آ ون فروخ دازاآابن راس البغل، ابن 

ان را از بدنه یان و زرتشتیهودیان، یحیز بسیار کوشید تا مسیعبدالعزعمربن .عزل کند

وانی، و دیاداری  یها اما هنوز درعرصه ،)Yarbrough، 175(کنار نهد  یدستگاه ادار

ذمه همچنان در دستگاه های تاریخی، اهلگزارش ربنا ب. بودنیاز به اهل ذمه همچنان 

ذمه به عنوان سرمایه زیرا توسعه اجتماعی و مشارکت اهل ،خالفت حضور موثر داشتند

 واجتماعی در جهت ارتقاء حکمرانی بهتر بر جامعه در گرو توجه به این قشر اجتماعی بود 

گیری را درک کرده بودند؛ از این رو از ابتدای شکل این نکتهوبی خلفای اموی به خ

خالفت و عرصه قدرت  بدین ترتیب پا بهو  شداجتماع توجه از این قشر به خالفت، 

ذمه برخی از ن حال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و روابط مسلمانان و اهلیبا ا نهادند،

کوشیدند به صورت  می در عرصه دینی،های موجود به ویژه نشکاهش تخلفا برای 

  .بکاهند) مسیحیان( قدرت اهل ذمهاز مقطعی 

 
  )های مدنیاعمال حقوق اجتماعی و آزادی( مدارا  سیاسی تسامح و الگوی

، به داشت یدر عصر خلفای اموی فراز و فرودهای یان ذمیحیمدارای دینی با مس گرچه

رواداری و  ،ن دورهیاهل ذمه در ا ینیکامل د یآزادبه سبب  ،محققاناز برخی  نظر

 هیتسامح مذهبی این بود که معاو آزادی وبر از جمله شواهد . سخت افزایش یافتتساهل 

ان الرها نیز یحیمس یبازسازی و برا، که بر اثر زلزله تخریب شده بودرا کلیسای ادسا 

ن ینشیحیمس کهدر الرها ). Tritton, 39؛۲۲ ؛ هاوتینگ،۲۸ ولهاوزن،(بنا کرد  ییسایکل

- اعطای این گونه آزادی). ۱۲٦ ابن شداد،(ه وجود داشت یر و کنسید ۳٠٠ش از یببود، 

عدالت،  ی، به برقراریحی، مورخ مسیوحنا برفنکابی تا های دینی به اهل ذمه سبب گردید

اتخاذ چنین ). ٥۳/ ۲ ابونا،(ان در زمان وی اذعان کند یحیمس ینید یت و آزادیامن

معاویه،  سبب شد تاای در مواجهه با اهل ذمه در ابتدای خالفت مهربانانهسیاست 

م نصران
َ
حک

ْ
این توجه به  .)۱۷٥بعة، یأصیأبابن(د، به مکه بفرستد یزیرا با فرزندش  یابوال

خ یدر توار دادند و می نشان یان وفاداریآمد و این گونه بود که مسیح می چشمه اهل ذمه ب

رسد در به نظر می). ۱٠٤ بروکلمان،(است  یباقهمچنان آثار آن شواهد و  یحیو سنن مس

 - دمشق - ویژه مسیحیان مرکز خالفت پیش گرفتن این سیاست در مواجهه با اهل ذمه به

مسیحیان مرکز خالفت و معاویه دشمنی و اختالف میان نمود بیشتری داشته و هیچ گونه 
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از  ،مسیحیان شامروابط محترمانه با و خوشرفتاری با این همه، . در منابع ثبت نشده است

که رسد نظر میچنین به ). ٥۷هاوتینگ، ( بیزانس جلوگیری نکردهای معاویه به یورش

هایی گیریها در تمامی دوران خلفای اموی معمول نبود و گاهی سختاین گونه سیاست

  .شد می دیدهدر مواجهه با اهل ذمه  هم

ه گرفتند، بمواجهه با اهل ذمه در پیش میسیاستی که برخی از خلفای اموی در 

برای ورود اهل ذمه در دستگاه خالفت اموی را الزم زمینۀ  ،عالوۀ شرایط اجتماعی جامعه

های اداری فرزندان برخی کنیزان مسیحی دربار، به موقعیت کهطوریکرد، بهفراهم می

در گسترش فرهنگ  و این امر) ۱۲۸، ی؛ الخربوطل۲٥۷ابن رسته، (یافتند  می مهم دست

ثروتمندی در  یحیدوره خالفت عبدالملک، مسدر  :موثر بود یدر جامعه امو یحیمس

 محلی برایو  یسیعحضرت ، حضرت مریمبه احترام  یمعظم و مجلل یسایشهر ادسا کل

دربار  یحیاز کارکنان مس یان عدهیهمچن. ح بنا کردیر مسیتعمید به احترام تصو

 یدمشق یوحنایبه احترام  ییسایافتند کلیاجازه  ،در عبدالملکمروان برا بن زیعبدالعز

ه در یعقوبیمربوط به فرقه  ییسایکلق به دستور ولید،  ۹۲در سال . بسازند) جان مقدس(

اس اسقف فرقه یعبدالملک، مارال د بنیزیدر سال اول حکومت  .ه ساخته شدیشهر انطاک

در شهر دمشق، ). ٥۱- ٥٠ آرنولد،( ساختکلیسایی ه و دهکده سرمده یر انطاکد یعقوبی

ز تنها در شهر دمشق یعبدالعزدر دوره خالفت عمر بن  ساخته شد وکلیساهای متعددی 

پیگیری مسائل مذهبی و حقوق  .)۲/۳٥۳ ابن عساکر،( برپا بودسای فعال یکل ۱٥

سه یز، کنیعبدالعز ای بود که توانستند در زمان خالفت عمر بناجتماعی آنان به گونه

چنین ). ۲/۳٥٤ همان،(به دست آورند نصر شهر دمشق را دوباره مصادره شده ابن

رویکردهایی سبب شده بود تا مسیحیان ذمی پیوسته در پی کسب جایگاه درخور توجهی 

اسطین مسیحی با خلفای  بن عنوان نمونه همکاری تاذریبه. در دستگاه خالفت باشند

و ) ٤۳ جهشیاری،(ن حمص به وی محول گردد اموی سبب گردید تا مسئولیت دیوا

عبدالملک وظیفه نظارت بر بن بطریق بن نکا، کاتب مسیحی، در زمان خالفت سلیمان 

؛ حموی، ۲٠۸ ،البلدانفتوحبالذری، (ساخت مسجد جامع شهر دمشق را بر عهده بگیرد 

عبدالعزیز خلیفه وحنا نزد عمربنی یسایب کلید در تخریولمسیحیان از اقدام ). ٦۳/۳

آنان، به کارگزار خود دستور داد  یاحقاق حقوق مذهب یت بردند و خلیفه برایوقت شکا

، یبالذر( ه شودان باز گرداندیحیب و به مسجد اضافه شده به مسیهر آنچه از کلیسا تخر

این ساختمان نشان  یق در طرح معماریمطالعه و تحقگرچه ). ۱۸۲ ،فتوح البلدان
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- ینم) جانسنت( یدمشق یوحنایبزرگ  یسای، کلبرخی روایاتالف دهد که برخ یم

که به هر حال پیداست  ١ان باشدیحیمسلمانان و مس یمشترک برا یتوانست معبد

 برخوردار بود ینیو حق انجام مراسم د یمذهب یان از آزادیحیمس
ً
 آرنولد،(ند ه اخود کامال

حمص با  یدر قرارداد اهال :وحنا در شهر حمص بودی یسایکل ،مشابه نمونۀ). ٥٠- ٤۹

وحنا را به مسجد اختصاص دهند و مسلمانان در آن ی یسایمقرر شد ربع کل، دهیابوعب

 یسایکل یز گرچه اجازه بنایعبدالعزن، عمربنیبا وجود ا). ۱۸۹همان،(اقامت کنند 

 سا ویلک« :د کردیم تاکینع بن به عبدالرحمان یا، در نامه)۱۳۸طرطوشی ،(نداد  یدیجد

از نو  یا دهکسا و آتشیلک یول ،دینکران مید ویا ردهکه درباره آن صلح کرا  یا دهکر و آتشید

 شد می تخریببنا تازه  یساهایکل ،وبه دستور ا .)۳۹۷٥/ ۹، یطبر(» اد نشودیبن

در خارج از قلمرو شام از جمله  مربوط بود و وضعشام به  موضوعالبته این ). ٥٠آرنولد،(

-۱۱٥؛ عامر، Tritton, 39( شداجازه ساخت و تعمیر داده میتفاوت داشت و مصر 

۱۱٦(.  

 ،سا موافق نبودیبا ساخت کل ،به حقوق مسیحیانتوجه رغم  علی ،عمربن عبدالعزیز

 ینید بزرگان یها دن وعظ و عبادتیعبدالمک چون به شندر حالی که هشام بن

ان یحیق مسیاقامت بطر یبرا یمکان ، دستور داد در کنار قصرشه داشتان عالقیحیمس

  ).Tritton, 112(شام بنا کنند 

 رفت و آمدخالفت  درباردر ، آزادانه و شمعله ٢چون اخطلچنان که شاعران مسیحی،  

افزون ). ۲۷/۱۷۷؛ صفدی،  ۸/٤۱۷و ۷/۷۸و ۱۸۹/ ۱۱ابوالفرج اصفهانی، ( کردند  می

 یبود که هنگام بنا چنان یجامعه اموان ذمی در یحیر حضور فعال و موثر مسیبر این تاث

و  ر سقف گنبد نوشتهیز یها کییبر موزا یطوالن ییها بهید دستور داد کتیقبه الصخره، ول

ن بنا در یا حاکی از اینکهو  بودح یمسدر باب  یات قرآنیآ ،ها عبارات کتیبه. شود نصب

ی ها ابترغم رق علی). ۲۳نگهاوزن و گرابر ،یات(ساخته شده است  یحیمس یشهر

 :گرفتتبادالت فرهنگی صورت می ،سیاسی و نظامی میان دو دولت بیزانس و اموی

، صنعتگرانی برای کمک در هم ، ژوستینین دوم امپراتور بیزانسچنین کردزمانی که ولید 

 ). ۱۱۱گدارد، ( فرستاد تزئین مسجد جامع دمشق 

                                                                                                                                            
سنت جان را بین مسلمانان و مسیحیان، افسـانه ای برسـاختۀ مورخـان  تقسیم کلیسایتریتون موضوع . ١

 )Tritton, 37( عرب دانسته است
  شیبان و غیاث بن غوث بن الصلت بن الطارقه تغلبی معروف به اخطلبننابغه. 2
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  های اتخاذ سیاست تسامح و مدارامولفه: ۱نمودار شماره 

  
  ها اتخاذ الگوی سیاسی اعمال محدودیت

های بر محدودیت یهایی مبنگزارش ،ه تا آغاز حکومت عبدالملکیاز دوران خالفت معاو

به مسجد در انضمام آن ا ید یجد یساینسبت به مسیحیان ذمی در ساخت کل یمذهب

به  دگاه و نگرش خالفت اموی در رابطه با اهل ذمهیدشاید بدین سبب که  ؛دست داریم

ناس  :اند سه دستهبر اهل آن کشور : گفته بودمردم مصر  بارۀه دریمعاو. پیش رفت جیتدر

و  ها طبقه اول ناس عرب). جانور= ( ا الناسی، نسناس )مه مردمین(ه ناس ی، شب)مردم(

برخورد برخی از خلفای ). ۷٤٤ دان،یز(ان هستند یقبط یعنیان یو سوم ذم یدوم موال

ن یا :دید، پرسیناقوس شن یصداچون عبدالملک گفته اند که : بنی امیه متفاوت بود

 تخریبز در ید و خود نیسا را خراب کنیکل :گفت. ناقوس نمازخانه است :ست؟ گفتندچ

ه یپادشاه قسطنطننزد ان شام یحیمس. از بنا با شماری از مردم شرکت کرد یقسمت

سابق  یسا را خلفایکل یادآور شد که بقایپادشاه روم هم به عبدالملک  و ت بردندیشکا

گرچه این روایت قابل تأمل ). ۷٤۲همان، ( اعتنا نکردعبدالملک گرچه  ،اندکردهب یتصو

دربارۀ آن سؤال فه یخل تانبود  یاتازه موضوعشام  ناقوس دربانگ  زیرا، رسد می به نظر
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برخی از ی ها در برابر سخت گیری به هر حال،. استکند، مگر آنکه قصدی خاص داشته 

قابل توجه ان ساکن در قلمرو خالفت اموی یحیان از مسیت رومیارتباط و حما ،خلفا

  . است

شد  یم ییها هیسبب شکوه و گال ینفوذ و حضور اهل ذمه در دستگاه خالفت گاه

توانست دولتی میذمه در مناصب زیرا استخدام و به کارگیری اهل ،)۱٤٥به، یقتابن(

ور و حتی سبب برانگیخته شدن احساسات های مذهبی در جامعه مسلمانان را شعلهتنش

، ناچار یامو یبرخی خلفا بنابر این،. مذهبی نخبگان دینی مسلمان علیه اهل ذمه شود

 آنان وضع یبرا یهای مذهبتین بحران و مسئله اجتماعی، محدودیمقابله با ا یبرا

و زمینه حضور آنان در بود  با مسیحیانهمسویی ه اغلب یمعاونکه سیاست با آ. کردند می

مذهبی حاکم و گاهی بنا به شرایط سیاسی  ،دستگاه خالفت از زمان وی هموار شده بود

دینداری و پایبندی به اسالم، دستوراتی خالف میل نمایش بر جامعه شام و برای 

وحنا را به ی یسایدرصدد برآمد تا کلچنانکه در زمان خالفتش  ؛کردمسیحیان صادر می

از نفوذ خود در ساختار با استفاده و  ایستادگیان یحیمسجد دمشق الحاق کند، اما مس

ر خلفا ین سیاست در زمان سایا. منصرف شدهم ه یمعاو، جلوگیری کردند و حکومت

 مبلغی پول پیشنهاد پرداخت به آناننخست مروان  بنعبدالملک  یادامه داشت و حت

به ایشان یهنگفتداد مبلغ  شنهادیعبدالملک هم پ د بنیول. رفتندیان نپذیحیسداد، اما م

را به  جاو آنکرد را صادر  کلیساب یدستور تخر ؛ سرانجامرفتندیاما باز نپذ پرداخت کند،

در ). ۱٥٤، ی؛ العبر ۱/٦۱۱، ی؛ مسعود ۱۸۱، لبلدانا فتوح، یبالذر(مسجد افزودند 

ت یوارها و موقعیدر مکان دکه حاکی است  یشناسهای باستانیافتهاین روایت، یید أت

قرار داشته ) یحیمس( ١یکهن روم یهااز پرستشگاه یکیمسجد،  یو غرب یشرق یورود

از  شماریافزون براین، این خلیفه ). ۱٥٤گران، یود ی؛ آربر ۲۹نگهاوزن و گرابر،یات(است 

 ،د بودیمرمر و سنگ سپجنس ه از کرا ه یم در انطاکیمر یسایز کلیانگ شگفت یها ستون

 رسانیدا به ساحل دمشق یاز راه درکرد و ب یمسجد دمشق تخراستقرار در  یبرا

گزارش منابع بیزانسی، ژوستینین دوم به تحریک برخی از  ربنا ب). ۱/٥٥ ،یمسعود(

های این کلیسای ستون جابجاییمسیحیان اورشلیم در صدد برآمد عبدالملک را از 

                                                                                                                                            
که امروزه بخش عمده ای از دیوارهای آن در داخل بازار و کوچه های اطـراف همان معبد ژوپیتر مشهور . ١

مسجد موجود است و کل مسجد اموی که قبال کلیسا بـوده بخـش مـذبح و قربانگـاه آن معبـد را شـامل 

 شده است می



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٢٢

 ین اقداماتی برایمچنعبدالملک ه. اما موفق نشد ،)۱۱۱گدارد، (  حی باز داردمسی

ها، ب، کشتن خوکیشکستن صل در پیش گرفت، مانندان یحیمحدود کردن مس

گزارش بنا به  .)Levy Rubin, 160(ات یش مالیشبانه و افزا یهاازعبادتجلوگیری 

از آنها را در شماری ولید حتی در صدد تغییر کیش مسیحیان برآمد و  ،منابع بیزانسی

و احترام به شعائر با اهل ذمه تعامل  ،بنابراین. )Tritton, 110( کلیساها قتل عام کرد

شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان هر یک از  بسته بهو  ١نبود یشگیدینی مسیحیان هم

برای حفظ وحدت نیز عبدالملک  ژوهشگران،پبرخی به نظر . کرد می تغییرخلفای اموی 

البته ). ۱۱٤بروکلمان، (وری اسالم، آزادی و اختیارات مسیحیان را محدود ساخت تامپرا

ها را مربوط به مواقعی دانست که میان نخبگان دینی مسلمان و اهل باید ین محدودیت

، با سلماننخبگان دینی م ،در نتیجهیافت و  می بروزسختی های مذهبی ذمه رقابت

به . هایی مقرر کنندکردند تا محدودیترا ترغیب میخلفا  ،از نفوذ در خالفت استفاده

ان، گاهی دست به خشونت زده و یه از ذمیا جزیاخذ خراج  یشام برا یطوری که در نواح

). ۱۷/٤۲٠ مسلم،(ختند یر یروغن مبر سر آنها ا یداشتند  یر نور آفتاب نگاه میآنان را ز

از جمله کوتاه مقرر کرد،  ییها تیز نیز در دوران خالفت خود محدودیعبدالعزعمر بن 

شدن نن و استفاده از پاالن، سوار یبر ز یحیو مس یهودیجلو سر، سوار نشدن  یکردن مو

رسد به نظر می). ۱٤٠ م،کعبدالح(دن قبا و جامه خز ی، نپوشین چرمیزنان آنها بر ز

مسیحیان در قیاس با مسلمانان تا نشان دهند که  گرفت می صورتبعضی از این اقدامات 

بخش اندکی از این  این نظر هستند کهالبته برخی بر . شوند می شهروند درجه دو محسوب

 ,Yarbrough(در عصر خالفت عمر بن عبدالعزیز شکل گرفت  ،نه تمام آن و هامحدودیت

ی صاحب نفوذ در مذهب -برخی از نخبگان دینی که رسد به نظر می چنین. )173-206

و  همچون عزل ایگیرانهقوانین سخترفتار و کردند تا جامعه اموی، خلیفه را تحریک می

هم  هرچند اگر. در پیش گیرددر دستگاه خالفت  هیبلند پا انیحیمس آزار و تنبیه، با

اقدامات خالفت در مواجهه با به هر حال، ها را بپذیریم، بخشی از این محدودیت

ندک ا این قبیل اقدامات، :و غالبا موقت بودمسیحیان ذمی اغلب نمادین و شعارگونه 

 نقضآن را یا مسیحیان شد  می ای دیگر فراموشخلیفه به ویژه در دورۀ بعد و یزمان

  . کردند می

تعمیر احداث کلیساهای جدید یا  ،های خلفای امویبه طور کلی بیشترین محدودیت

                                                                                                                                            
 .۲۲۱/ ۲یعقوبی، : ک. ن. ١



  ٢٢٣   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

 دچار فرسودگی کلیساها را ،در دراز مدت، سیاست ممانعت از تعمیر. شد می را شامل آنها

ای و همین امر بهانه شد می متروکهاندک اندک و داد  می قرارتخریب  کرد و در معرض می

   .کرد تا برخی از خلفای اموی این اماکن را ضمیمه مساجد کنندمناسبی فراهم می

لمرو شامات، سیاست خلفای اموی بدون توجه به بافت و ساختار گاه در خارج از ق

انبوهی از  جماعتالبته در دمشق مرکز خالفت اموی که . ١شداجتماعی جامعه اجرا می

شد، زیرا گیرانه کمتراعمال میاقدامات سخت ذمه به ویژه مسیحیان حضور داشتند،اهل

، غالبا گیرانه در مرکز خالفتسختی ها نااجرای فرمکه خلفای اموی متوجه بودند 

ی در دست هست که یها با این حال گزارش. جز بروز آشوب و هرج و مرج ندارد حاصلی

ساها دخالت یامور کل یزیرکانه در عزل و نصب داخل یامو یدهد خلفانشان می

مصدر  ،های آنانهای مخالف با سیاستتا جریان )Levy – Rubin, 163(کردند  یم

 اهل ذمه ها، جان و مالرغم محدودیت علیبه هر حال و . قرار نگیرندامور مسیحیان 

  .مصون بود

 ترغیب مسیحیان به جهت توان دربرخی خلفا را می هایبخشی دیگر از سیاست

رش یگسترش و پذ یز برایعبدالعز چنانکه عمربن ؛جو کردو  دین اسالم جستپذیرفتن 

هدیه داد تا او را نار یهزار د یحیمس ای رماندهد و به فکوشیذمه بسیار ان اهلیاسالم در م

های دینی خود تا همچنین وی در اجرای سیاست. کرده باشدق یتشوبرای پذیرش اسالم 

ن یرش دیرا به پذ یو ،سوم زانس لئویور بتبه امپرا یانامهدر  یش رفت که حتیبدان جا پ

با این حال فشاری بر مسیحیان برای ). ٦۲؛ آرنولد، ۲/۱۸۸ مسعودی،( خوانداسالم 

 مسیحیان نیز ترجیح. گزارش نشده استموجود تغییر دین و گرایش به اسالم در منابع 

 ،گزارشی دیگر بنابر. های دینی برخوردار باشنددادند که با پرداخت جزیه، از آزادی می

موجب  ،سالم از سوی اهل ذمهکه قبول ا کردمقرر  ق۱٠٠عمربن عبدالعزیز در سال 

اما برای جدا نگهداشتن اراضی خراجی از اراضی باشد، باج ) عشر( معافیت از مالیات

البته مشخص نیست این ). ۳۲ دنت،(کرد معافه، فروش اراضی را به مسلمانان را ممنوع 

قوانین برای ساکنین مرکز خالفت و شامات بود یا برای اهل ذمه ساکن در سایر قلمرو 

  .ی خالفت اسالمیها سرزمین

بود که  یابه گونه یو مذهب ینید یاز مقاطع خاص، فضاگذشته در عصر اموی 

                                                                                                                                            
داد تـا همـه تصـاویر نقـش چنانکه مسلمه بن عبدالملک والی عراق بر مسیحیان سخت گرفت و دستور . ١

 ).Tritton, 90(ها را نیز بشکنند  ها و تندیس شده بر دیوار کلیسا پاک شود و مجسمه



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٢٤

. کردند یم و حتی مجادله مباحثه ینیبا مسلمانان در امور د یبه راحت یان ذمیحیمس

 چون پدرشهم، یز مسیحیان سوری عرب تبار، از نوادگان سرجون روم، ایوحنا دمشقی

اما بعدها  ،هشام بن عبدالملک بودمشاور ن سال یچند بود، خلیفه مسلمینخدمت در  که

نبوع ی«کتاب  یو .خدمت حکومتی را ترک کرد و راهب صومعه ساباس قدیس شد

در آن و  یحیان مسلمان و مسیمای است مناظره  ، که موضوع آنف کردیتالرا  ١»الحکمه

-٦۲؛ دمشقی،۲۹؛ عطوان،۹۸، لین( د شده است یانسان تأک یح و آزادیت مسیبر الوه

توان حاصل رواداری برخی از خلفای اموی در ن کتاب را مییف ایتال). ۹٥؛ گدارد، ۷۷

بی از طرفی  .دانست ینیبحث و انتقادهای د ین آزادیمواجهه با مسیحیان و همچن

های دینی مسلمانان سبب شده بود که وی آشکارا از به آموزهنسبت خلفای اموی اعتنائی 

هر چند که  ؛)Schadler, 94( انتقاد کرده و با اسالم به مقابله برخیزد) ص( رسول خدا

ن کتاب آمده یدر ا« :آشنا بود ید اسالمیوحنا از قرآن اطالع کامل داشت و با اصول عقای

 ؛ ۲۱۹،یریاول(» ...ن پاسخ دهیچن.....دیبگو یاگر مسلمان... سئوال کند یاگر مسلمان

Schadler, 98 ت بود و احتمال دارد یحیوحنا به ظاهر دفاع از مسیهدف ). ٦۲لد، ؛آرنو

در  ،»الهرطقه المئه«همچنین تالیف کتاب . باشدمناظره کرده فه یکه او در حضور خل

بعد از . نفوذ علمی و دینی وی در جامعه مسیحیان شام داردحاکی از  ،مواجهه با اسالم

و مناظرات خود را با مسلمانان ثبت کرده  ز مجادالتیشاگردش اسقف تئودور ابوقره ن ،وی

ت بود یحین مجادالت شامل نکات مهم اختالف و نقاط حساس تضاد اسالم و مسیا. است

  ).٦۲-٦۳؛ آرنولد،  ۳۱۷، ی؛ حت۷۷- ٦۲دمشقی، ( 

های جشنشماری از  در – به عنوان حاکمان جامعه اسالمی -خلفای اموی برخی از 

 یانه جشن مهمیسال» ر کلبید«در مثال . شدند می ضرحاها ریاز د یمسیحیان در بعض

بن صفوان  مادر حنظلهمثال  و رفتندیجا مو مسلمان به آن یحیشد و زن و مرد مسیم برپا

ان و یگو، آواز خوانان، هزلنوازندگان). ۲٥۷ابن رسته، ( یافت  می در کنیسه حضور

در  یامو یاز خلفا یگاه برخ. کردندیسرگرم مدر چنین مواقعی مردم را هم گران یباز

 یوب زندگیر ایمانند مروان بن محمد که در د گزیدند، می اقامترها یدجاهایی منسوب به 

. م بودیرالبخت مقیدر د یمدتکه عبدالملک بن مروان  یا )۲٤۷/ ۱٤ر،یابن اث(کرد یم

ر یر دموضع قبر عمر د .ر وفات کردندیز در دیز نید بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیول

                                                                                                                                            

اند که این اثر نوشـتۀ  البته تردیدهایی دربارۀ نویسنده حقیقی این رساله وجود دارد و برخی اظهار کرده .1

 ).۹۹گدارد، (تئودور ابوقره، شاگرد یوحناست نه خود یوحنا 



  ٢٢٥   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

، االشرافانساب، یبالذر(شده بود  یداریخر یحیمس یسمعان به چهل درهم از راهب

  ). ٥۱، ی؛ شابشت۸/۱۷٠

 
  جزیه به مثابه اهرم فشار اجتماعی 

امیه اما در دوره خلفای بنی ،دش می از اهل ذمه دریافت) توبه ۲۹(جزیه وفق تعالیم قرآن 

- ذمه جزیهاساس منافع و مصالح حکمرانی از اهلتحولی در این زمینه روی داد و خلفا بر 

ورزی به فشار و تعصب  و در این دوره جزیه به مثابه اهرم اجبار. گرفتند می های مضاعف

سطح درآمد، عمال خارج از شام را تحت فشار قرار افزایش  یه برایمعاو :رفت می کار

اد که بعد از پدرش از طرف یدالله بن زیعب. ش دهندیداد تا به هر نحو درآمدها را افزا یم

را به دهقان آن  یاهیخراج هر ناح یآوربصره منصوب شده بود، جمع یگریه به والیمعاو

بودند ناچار دهقانان  کرد وات یاز مال ینیو آنها را مسئول وصول مبلغ مع شتمحل واگذا

. شد یذمه مفشار و ظلم به اهلموجب ه یاین رو. ه کنندیمبلغ مورد نظر را ته ترتیببه هر 

ل یان متمایریزب یبه سو ، ایشانانیریان و زبیان امویم یاسیس یها نتیجه اینکه در رقابت

- افزایش هزینه. ناچار شد فرار کند یاد تنگ کردند که ویو عرصه را چنان بر ابن زشدند 

بابت  ه، ناشی از رشد نظامیان و افزایش پرداخت پاداشیهای حکومت در دوره معاو

 ٦٠ بالغ برساالنه آنها یرسید و مقرر می هزار نفر ٦٠ان شام به یسپاه شمار. بودوفاداری 

معاویه به جزیه به عنوان  بدین ترتیب،). ۱۲۲، ی؛ اجتهاد۱۳۲ دان،یز( بودون درهم یلیم

نار یک دی بودندذمه ملزم فتوحات، اهل یدر ابتدا. کردمنبع مالی مهمی نگاه می

 به آن افزوده شدزیه و عسل نکروغن، سر  یزگندم، مقداریقفچند  ،ولی به مرور بپردازند،

مصالح سیاسی، برای جلوگیری  ربنا ب و گاهی ،با این حال). ۲٥۱البلدان ،، فتوحیبالذر(

 ؛شددر نظر گرفته می یفاتیآوری جزیه، تخفذمه و بروز خلل در امر جمعاز شورش اهل

پذیرش ا یا فوت یشان یکاز هم یمهاجرت برخ سببه به ینجران ی، اهالیچنانکه زمان

ه یجزکاهش و خواستار  پرداخت کننده یجزتوانستند  نمی اسالم شماری از ایشان،

). ۹۹ همان،(د یرا به آنها بخش یه پرداختیحله از جز ۲٠٠ه یمعاو شدند وخود  یپرداخت

اما ، شد می پرداختن یو قرارداد با مسلم یبراساس ضوابط شرعباید  می پرداخت جزیه،

ش آن یافزاحتی و  کردند نمی تیطور کامل رعاه برا ن ضوابط یااز آغاز حکومت ان یامو

ذمه اهلحال آنکه . گردیدیق جبران میدرآمد خالفت از این طر یو کسر بود یاقهیسل

به طور  یمنعقده از مدارا برخوردار شوند، اما عامالن امو یهامانیانتظار داشتند وفق پ

. آوردند یق آنان را فراهم میعم یتیو موجبات نارضاگرفتند  می شیپدر  یراه تعدمعمول 
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نار پول یک دیبر هر فرد  گشود،فتح به ره را یاض بن غنم جزیکه ع یبه عنوان نمونه زمان

در مروان  بن اما عبدالمک ،نقد و دو مد گندم و دو قسط روغن و دو قسط سرکه مقرر کرد

ت مقرر یدر نها. دوباره محاسبه شودزان درآمد آنان یتا نفوس و م ستور داددورۀ خالفت د

 یه مالیت بنیکسان و بدون رعایبه طور عموم و به صورت را ه هر فرد ید مقدار جزیگرد

در  یه پرداختیزان جزیو م اجرا شدز یشام و موصل ن بابم در ین تصمیا. کنندافراد اخذ 

 دان،ی؛ ز ٥۲ وسف،یابو(ند هر فرد در سال در نظر گرفت ینار براید ٤هم را ن مناطق یا

های این دوره این بود که برخی از کارگزاران خلفا همچون حجاج از یکی از بدعت). ۲۳۱

بود که  چندانحجاج  یها یریگو سخت یتعد. گرفتند می هیجزنیز ان تازه مسلمان یذم

مه خارج از شام برآشفت ن نحوه برخورد با اهل ذیز از ایفه عبدالملک نیحتی خل

رسم در مرکز خالفت ، به ویژه که )۲/۱۳۷ ،ی؛ مسعود٤۱ ،یاری؛ جهش۱۸۲ عبدالحکم،(

ز برای مقابله با این پدیده، یدر دوران خالفت عمربن عبدالعز. دیگری جریان داشت

ه معاف یش به اسالم از پرداخت جزیان بعد از گراینکه ذمیبر ا یصادر شد مبن یدستور

 یافزون بر این برا). ۱٤۳ وسف،ی؛ ابو٥۹ده، ی؛ ابوعب۱/۲۷۹ بن انس،الکم(هستند 

داد و در جواب  یالمال به آنها وام متیذمه، با حفظ درآمد خراج از مازاد بت از اهلیحما

که ازدواج  ین و کساناعبدالرحمن نوشت که به مقروض د بنینامه کارگزارش عبدالحم

نش یه زمیاز پرداخت جز یبنگر چه کس«  :فرمان داد ویاند وام بدهد؛ همچنین به نکرده

ن خود را آباد کند و خراج یدر پرداخت مال او را مساعدت کن تا بتواند زمو ناتوان است 

این خلیفه مانند دوران ). ۳۱۹ ده،یابوعب(» ش ندهیدو سال افزا یکی یرا برا یو

افت یمقرر و در) ص(امبریکه پرا اخذ کرد  ینارید ۳٠٠له همان یان ایحیاز مس) ص(امبریپ

 زدند نیز می تنبا کسانی که از پرداخت جزیه البته ). ۸۹ البلدان،فتوح، یبالذر(کرده بود 

 ۲وستند و از آنان یه دهندگان پیچنانکه رهبانان در این دوره به جرگه جز کرد؛برخورد 

ن ین تا ایاشدر  یاز عصر خلفاچون ). ٥۲ده، یابوعب(د یه اخذ گردینار به عنوان جزید

  . ه معاف بودندیراهبان از پرداخت جز ،دوره

ذمه به ویژه مسیحیان، در جهت منافع و ان نسبت به اهلیبه طور کلی سیاست امو

و به اطالعات و معلومات  یاز طرف. رساند می یاریاهدافی بود که به بقای خالفت 

بهتر از مسلمانان خواندن و نوشتن و  یان ذمیحیمس: ی آنها هم نیاز داشتندها مهارت

کردندبه آنها نیازی ندارند، سخت  می هم که احساس یوقت یول ،دانستند یحساب م

ها بیشتر در خارج از مرکز گیریالبته این سخت). ۷٤٥ دان،یز( گرفتند می گیری در پیش



  ٢٢٧   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

 .شدکارگزاران دستگاه اموی اجرا میو فرمان خالفت 

  
  سیاست مواجهه امویان با مسیحیان شامات یها مولفه: ۲نمودار 

  )ی مدنی، اجتماعی و اقتصادی مسیحیان ها سیاست اعمال محدویت( 

  
  نتیجه

ن شامات که بخش ااموی حاکمیت خویش را در میان جمعیت انبوهی از ساکنخلفای 

هر یک از خلفای اموی بر اساس . کردندآغاز ای از آنان در زمرۀ اهل ذمه بودند عمده

های خود را تنظیم و  تایط حاکم بر جامعه عصر خویش سیاست سیاسی و شر مصلح

های قرآنی و سیره رسول خدا و خلفای آموزهدر خود را دید  نمی نیازیکرد و  می اعمال

ها و تعامل هر یک از خلفای اموی با اهل ذمه سیاست ،از این رو. محدود کنداولیه 

و دینی مسیحیان ذمی در طول  یاسیس وضعیت اجتماعی، و متفاوت بود) مسیحیان(

نظر از دوران معاویه و یزید، صرفدر . داشت بسیارهای دوران خالفت اموی فراز و نشیب

بیشتری » دینیرواداری «محدود کننده، نسبت به سایر خلفای اموی ی ها فرمانبرخی 

وارد این دوران در که طیف وسیعی از آنان چندان  شد، می دیدهدر برابر مسیحیان 

حضور . بودندو دیوانی  و تا اواخر دوران اموی مصدر امور اداری نددستگاه خالفت شد

 و در کرد می هایی ایجاددر عصر خلفای اموی چالشمسیحیان در راس این گونه امور 
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در مواجهه با آنان که بیشتر معطوف به مصلحت سیاسی هم های متفاوتی سیاست ،نتیجه

ی مختلف از جمله ها خلفای اموی توانستند در عرصه. دآور  می در پیو دینی وقت بود، 

و یا کسب ) تولید داروهای سمی(  حذف رقبای سیاسی با استفاده از دانش پزشکی

 ،از طرفی. مشروعیت و هجو مخالفان سیاسی از شعر شاعران مسیحی استفاده کنند

ی ها یا محدودیتد زدن می کناربرای مهار قدرت مسیحیان گاهی آنان از مناصب اداری 

در مواجهه با اهل ذمه همیشگی ورزی البته اهرم اجبار و تعصب . کردند دینی وضع می

نبود و گزارشی مبنی بر اعمال فشار بر مسیحیان برای تغییر کیش در این دوران در دست 

که از شد  می وضعمقرراتی در مقاطع خاص مانند دوران عمر بن عبدالعزیز، نیست و تنها 

 .همواره جان و مالشان مصون بود، اما کرد می ینی آنان را محدودنظر د

 جزیهبر ، بنابر شرایط خلفای اموی ،های اقتصادی و مالی نیزدر حوزه سیاست

قرآن و سیره  ستورمطابق داما به طور معمول کامال  دادند، می افزودند یا آن را کاهش می

  . شدعمل نمی) ص( رسول خدا

  
  منابع 

  قرآن کریم

تبة کدارم: روتیتور نزار رضا، بک، المحقق الد طبقات األطباء یون األنباء فیعبعة، أحمد بن القاسم، یأص یابن أب

  .تااة، بییالح

: ، تهرانیلی، ترجمه ابوالقاسم حالت، عباس خل)رانیخ بزرگ اسالم وایکامل تار(الکامل، ین علیر، عزالدیابن اث

 .۱۳۷۱، یعلم یموسسه مطبوعات

 .۱۳۷۷علمی فرهنگی، : ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهرانمختصر الدولابن العبری، 

  .۱۳۷٤فرهنگ و اندیشه،: ، تهرانیدامغان ی، ترجمه محمد مهدیطبقات الکبرابن سعد، محمد، 

  .تابی: جای، برةیر أمراء الشام و الجزکذ یرة فیاألعالق الخطن أبو عبدالله، یابن شداد، عزالد

  .۱٤٠۱ة،یتب العلمکدارال: ، بیروتدیالعقد الفر، أبو عمر، یابن عبدربه األندلس

 .۱٤۱٥دارالفکر، : ، بیروتی، المحقق عمرو بن غرافه العمروخ دمشقیتارابن عساکر، 

  .۱٤۱۸تاب، کالعامة لل: اشة، القاهرةکق، ثروت عی، تحقالمعارف، ینوریبة دیابن قت

  .۱٤۱٤دارصادر،: روتی، بلسان العربابن منظور، 

  .۱۳۷٥، یکتابچ: ، تهرانیدهاشم رسولی، ترجمه سیةالنبو ةر یالسابن هشام، 

عالم : روتید أحمد فاروق، بی، المحقق، خورششیأخبار قر یالمنمق ف، یحبیب، أبو جعفر البغدادابن

  .۱٤٠٥تب،کال

 .تادارالفکر، بی: روتیهراس، بل محمد یق خلی، التحقاالموالده، قاسم بن سالم، یابو عب

  .تاة للتراث، بییتبةاألزهرک، طه عبد الرءوف، سعد حسن محمد، المالخراجم، یعقوب بن إبراهیوسف، یأبو 



  ٢٢٩   )ق.هـ٤۱-۱۳۲(سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات  

  .۱٤۱٥، یاءالتراث العربیدارإح: روتی، بیاالغان، یابوالفرج االصفهان

دارالمشرق، : ، بیروتار المسیحیه حتی مجی االسالمتاریخ کنیسه السریانیه الشرقیه من انتشالبیر، ابونا، االب

  .م۱۹۹۳

 .تاة، بییتب العربکاء الیداراح: بیروت م،یالمحقق محمد أبو الفضل ابراه ،شرح نهج البالغةد، یالحدیأب

  .۱۳۷۸سمت، : ترجمه یعقوب آژند، تهران ،هنر و معماری اسالمیاتینگهاوزن، ریچارد، گرابر، الک، 

  .۱۳٦۳سروش، : ، تهراننیه مسلمیومال یوضع مال، ابوالقاسم، یاجتهاد

  .۱۳۷۷امیرکبیر،: ، ترجمه احمد آرام، تهرانتاریخ اسالم، . ..و چ. آآربری، 

 .۱۳۸٥دانشگاه تهران،: ، ترجمه ابوالفضل عزتی، تهرانتاریخ گسترش اسالمآرنولد، سرتوماس، 

دار دمشق، طبعه : ، دمشقمنذ ماقبل المیالد حتی نهایه العصر االموی تاریخ بالد الشاماسماعیل علی، احمد، 

 .م۱۹۹٤الثانیه،

  .۱۳۷٤مرکز نشر دانشگاهی، : ، ترجمه احمد آرام، تهرانانتقال علوم یونانی به عالم اسالمیاولیری، دلیس، 

  .۱۳٤٦رجمه و نشر کتاب،تبنگاه : ترجمه هادی جزایری، تهران ،تاریخ ملل ودول اسالمیکارل،  بروکلمان،

دار : روتی، بیلکاض الزر یار ورکل ز یق، سهی، تحقجمل من أنساب األشراف، ییحی، أحمد بن یبالذر

  .۱٤۱۷ر،کالف

 .۱۳۳۷نقره،: ، ترجمه محمد توکل، تهرانفتوح البدان، ییحی، احمد بن یبالذر

  .۱۳۷۸سروش والبرز،: ق محمدروشن،تهرانی، تحقخنامه طبرییتاربلعمی، ابوعلی، 

  .تابی جا،، بیسیاسه عمربن عبدالعزیز الخارجیه و موقفه تجاه اهل الذمهجسوس، عزالدین، 

 .۱۳٦۹مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسالمی، : ، تهرانحیات فکری و سیاسی امامان شیعهجعفریان، رسول، 

 .۱٤٠۸، ثیر الحدکدارالف:  روتیب ،ّتابکالوزراء و ال، أبو عبد الله محمد بن عبدوس، یاریجهش

  .تاکتابفروشی حقیقت، بی: ، تبریزتاریخ عربحتی، فیلیپ، 

 .م۱۹۹٥، بیروت، دارصادر، معجم البلدانحموی، یاقوت، 

وزاره : ، مجلد االول، دمشقاعالم الحضاره العربیه االسالمیه فی العلوم االساسیه و التطبیقیهحمیدان، زهیر، 

 .م۱۹۹٥الثقافه،

  .م۱۹٦۹، یالمجلس االعل: ، قاهرهاالسالم و اهل الذمه، یالحسن ی، علیالخربوطل

: ، رساله الدکتوراه، جامعه دمشقالشام فی صدر االسالم من الفتح حتی سقوط خالفه بنی امیهخماش، نجده، 

 .تابی

  .۱۹۹۷نا، جا، بی، بیالهرطقه المئهدمشقی، یوحنا، 

  .۱۳٥۸خوارمی، : ، ترجمه محمد علی موحد، تهرانمالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسالمدنت، دانیل، 

  .تادارالمعارف،بی: بروفنسال، وربون، القاهرة یفی، المحقق لشینسب قر، أبوعبد الله، یریالزب

 .۱۳۹۲امیرکبیر، : جواهر کالم، تهران ی، ترجمه علخ تمدن اسالمیتار، یدان، جرجیز

 .تابی: جا، بیاراتیالدبن محمد،  ی، أبو الحسن علیشابشت

، شماره شناسی و تاریخمجله باستان، »در ایران باستان"ازدواج با محارم"افسانه «شاپور شهبازی، علیرضا، 

  .۱۳۸٠، ۳٠و۲۹

: روت، المحقق، احمد االرناووط و ترکی مصطفی، بیالوافی بالوفیاتالدین خلیل، الصفدی، صالح
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 .۱٤۲٠داراحیاالتراث، 

  .۱۳۷٥ر، یاساط: نده، تهرانی، ترجمه ابوالقاسم پایخ طبریتارر، ی، محمد بن جریطبر

 .۱۲۸۹ة،یالمطبوعات العرب: ، مصرکسراج الملو ر محمد، ک، أبوبیالطرطوش

الهیئه المصریه : قاهره، الطبعه االولی، تاریخ اهل الذمه فی المصر االسالمیهعامر، فاطمه وعامر، مصطفی، 

  .م۲٠٠٠العامه الکتاب، 

  .۱٤٠٤تب،کعالم ال: روتید، بی، المحقق، أحمد عبزیعبدالعزرة عمربنیس، عبدالله بن، یم المصرکعبدالح

آستان قدس : ، ترجمه حمید رضا شیخی، مشهدهای اسالمی در سرزمین شامفرقهعطوان، حسین، 

 .۱۳۷۱رضوی،

، »بررسی جایگاه اداری اهل ذمه در عصر اموی مطالعه موردی؛ اهل ذمه عراق وشام«، علی بیگی و دیگران

 .۱۳۹۸، ۱، شماره ٥۲، سالاسالمی پژوهشنامه تاریخ تمدن

د یق سی، تحقیقم کبن حسن عبد المل ی، ترجمه حسن بن علخ قمیتار، حسن بن محمد بن حسن ، یقم

  .۱۳٦۱توس،: ، تهرانین تهرانیجالل الد

تاریخ ی کارشناسی ارشد  نامه، پایان»روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذّمه در دوره امویان«کشاورز، معصومه، 

 .۱۳۹۳، استاد راهنما دکتر شکرالله خاکرند، دانشگاه شیراز،اسالم

فرهنگ پژوهشگاه علوم و : ، ترجمه منصور معتمدی و زهرا مودب، قمتاریخ روابط اسالم و مسیحیتگدارد، هیو، 

 .۱۳۹۸اسالمی، 

  .۱۳۸٠فروزان، : ، ترجمه، روبرت آسریان، تهرانتاریخ تفکر مسیحیلین، تونی، 

  .۱٤٠٦مؤسسة الرسالة،: ل، بیروتیمحمود خل - ، المحقق بشار عواد معروف موطأبن أنس،  کمال

: نده، تهرانیاسم پا، ترجمه ابوالقمروج الذهب والمعادن الجواهرن، یبن الحس ی، ابوالحسن علیمسعود

  .۱۳۷٤علمی،

  .تا، بییاء التراث العربیدارإح: روتی، بی، المحقق محمد فؤاد عبد الباقالمسندالحجاج أبو الحسن، مسلم، بن

شرکت مولفان : ، تهرانیمنزو ینقی، ترجمه علمیالمعرفه االقال یم فیالتقاساحسن، ابوعبداله احمد، یمقدس

 .۱۳٦۱ران،یمترجمان ا

 .۱۳۷٤آگه،: ، تهرانیکدکن یعی، ترجمه، محمد رضا شفخینش وتاریآفر، مطهر بن طاهر، یمقدس
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