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چکیده
قلمرو اسالمی در دوران امویان و عباسیان ،بسیاری از مناطق مسیحی نشین کلیسای شرر را در
بر میگرفت .مردم این سرزمینها دارای دانشمندان برجسته و کلیساهای سازمان یافتهای بودند ،و بره
تدریج برخی از آنان توانستند به دربار خلفا راه یابند .در این دوران بسیاری از اطبای دربار ،مسریحیانی
بودند که میراث کهنری از دانرپ پکشردی داشرتند .هم نرین برخری از شرعرا ،متررجمین ،من مرین
وجاثلیقهای مسیحی نیک توانستند ارتباط تنگاتنگی با خلفا و نکدیدان ایشران پیردا کننرد ،و تری بره
عن وان مشاور در کنار اکمان مسلمان ،ایفای نقپ کنند .در این میان ،برخی از خلفا بودند که تمایر
به ارتباط با مسیحیان نداشتندو با وضع ا دام سختگیرانهای بر ضد آنان ،کوشیدند تا مسریحیان را از
جامعه مسلمانان متمایک کنند ،و محدودیتهاییدر ان ام مناسک عبادیو فعالیتهای اجتماعی آنران بره
وجود آورند؛ لیدن با بررسی گکارشهای تاریخی این دوره میتوان دریافت که دومتهرای امروی و
عباسی ،مسیحیان را م بور به تغییر کیپ و روی آوردن به اسالم نمیکردند.
کلید واژهها :مسیحیان ،اکمان مسلمانان ،امویان ،عباسیان.

1استادیار گروه علوم قرآن و دیث ،دانشگاه آزاد اسالمی ،وا د علوم و تحقیقات ،تهرانayazi1333@gmail.com .
2دانش وی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قمsmam1362@yahoo.com .

35

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم-زمستان  - 31شماره 51

مقدمه
با ظهور اسالم در قرن هفتم میالدی ،بسیاری از مناطق مسریحی نشرین کلیسرای شرر تحرت
سیطره دومت اسالمی قرار گرفت .اسرالم کره خرود را ادامره دهنرده راه پیرامبران پیشرین معرفری
میکرد 1،با تایید منشأ االهی یهودیت و مسیحیت2،نسبت به باورهرا و رفتارهرای آنران انتقادهرایی را
مطرح میکرد 3،و پیرامون چگونگی تعام مسلمانان با آنان دستوراتی را ارائره مریداد 4.برداشرتهای
گوناگون اکمان مسلمان از نصوص دینی ،و گرایپهای متفاوت آنان باعث شد تا تعام مسیحیان با
دومت اسالمی ،در دوران دومت هر یک از خلفا تغییر کند؛ به نحوی که سخن گفرتن از وضرعیت
آنان در قرنه ای نخست ه ری ،به صورت کلی و بدون مال ظره متغیرهرای موجرود در هرر مقطرع
تاریخی ،دشوار مینماید.
در زمان یات پیامبر اسالم و دوران خلفای راشدین ،تعام میان مسیحیان و دومرت اسرالمی
عمدتاً در پیمانهایی خالصه میشد که در باره نحوه پرداخت جکیره و تعهردات دومرت اسرالمی در
برابر آن منعقد میگردید .در این پیمانها ،اکمان مسلمان به مسیحیان امان میدادند و آئین آنهرا را
به رسمیت میشناختند و متعهد میشدند تا از ایشان در برابر ه وم دشمن فاظرت کننرد .مسریحیان
نیک در مقاب متعهد میشدند تا بر ضد مسلمانان اقدامی ان ام ندهند و جکیه پرداخت کنند.
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لیدن این ارتباط ،در دوران اموی و عباسی تغییر یافت ،و به صورت گستردهتر و عمیقتری ادامره
یافت .در این دوران ،برخی از مسیحیان به مقامات مهم و بانفوذ دربار تبدی شدند ،و عردهای از آنران
نقپ مهمی در شد گیری فرهنگ و تمدن اسالمی ایفا کردند .در این نوشرتار برا بررسری وضرعیت
مسیحیان برجسته در دربار اموی و عباسی ،چگونگی تعام آنان با اکمان مسلمان مورد تحلی قررار
خواهد گرفت.
تعامل مسیحیان با حاکمان مسلمان در عصر اموی
بنیامیه در خالل سالهای (053-115 / 594-55م) بر ممالک اسالمی دومت کردند .اولرین
دمران آنان ،معاویة بن أبی سفیان (130-115 / 10-55م) نرام داشرت ،و دمشرق را کره شرهری
مسیحی نشین بود به عنوان مرکک دومت خود برگکید .این شهر تا قب از فتو ات اسالمی ،به عنوان
یدی از مهمترین مراکک بیکانس به ساب میآمد ،مقرّ اسقفهای مسیحی بود کره در سلسرله مراترب
کلیسایی پس از پاتریارک انطاکیه قرار میگرفتند6.دمشق از نظام ادارای پیشرفتهای برخروردار برود ،و
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مسلمانان به کارمندان این ادارات اجازه دادند تا در صورت تمای  ،در دمشق باقی بمانند و به کار خرود
ادامه دهند .بخشی از این افراد ،پیشرنهاد مسرلمانان را پذیرفتنرد ،و برخری دیگرر بره قلمررو بیرکانس
مهاجرت کردند .مسیحیانی که ماندن در قلمرو اسالمی را ترجیح دادند ،اداره امرور شرهری را در چنرد
دهه اول فتح دمشق به عهده گرفتند؛ در نتی ه امور دیوانی زیر نظر آنان بود ،و دفاتر دولتی هم نران
به زبان یونانی نوشته میشد .یدی از مشهورترین افرادی که در این مدت به همدراری برا مسرلمانان
پرداخت ،منصور بن سرجون یا سرجیوس بود که تا پیپ از این به عنروان مسر ل جمرع آوری خررا
برای امپراطوری روم شرقی ،و نماینده بیکانس در امور مالی دمشق شناخته میشد .وی همران کسری
بود که شروط صلح میان اهالی دمشق و مسلمانان را به هنگام فتح این شهر تنظیم نمود .پرس از آن
که معاویه توسط عمر بن خطاب به عنوان والی دمشق منصوب شد ،منصور بن سررجون را در سرمت
خود إبقا کرد ،و او را به عنوان رئیس دفاتر مالی لشگر مسلمانان منصوب نمود .وی که تا آخر عمر برر
کیپ نصرانیت باقی ماند ،در زمان زعامت معاویه بر تمام سرزمینهای اسالمی نیک همین مسر لیت را
بر عهده داشت ،و پس از او ،خانوادهاش نیک از صا ب منصبان دربار امروی شردند .فرزنردش سررجون
وزیر خکانهداری عبد الملک بن مروان (001-131 / 31-11م) شد ،و نوه او منصرور ،کره بره یو نرا
دمشقی شهرت داشت ،از نکدیدان یکید بن عبد الملک (045-040 / 501-505م) ،و همبازی دوران
کودکی او بود.
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یدی دیگر از صا ب منصبان مسیحی در دربار اموی إبن أثّال بود ،که جمع آوری خرا

مص را

به عهده داشت ،و بعداً طبیب مخصوص معاویه شد8،و به دستور وی ،عبد الر من بن خالد بن ولیرد را
مسموم ساخت9.هم نین محبوبترین همسر معاویه که میسون نام داشت ،زنی مسیحی از قبیله بنری
کلب بود و مذهب منوفیکیت داشت .وی در بسیاری از اوقات به سوی خویشان خود در بادیه میرفت،
و فرزندش یکید بن معاویه را نیک به همراه میبرد ،تا در آن ا به اسب سواری ،صید ماهی ،سرودن شعر
و شرب خمر بپردازد10.به گفتهی فیلیپ تّی ،یعقوبیان و مارونیان در آن زمان ،اختالفات دینی خود را
در ضور معاویه مطرح میکردند ،و کار بدان ا رسید که او دستور داد در شهر رها ،کلیسایی را کره در
اثر زلکله ویران شده بود ،از نو بنا کنند .هم نین شاعر مخصوص معاویه ،یدی از مسیحیان قبیله تغلب
به نام أخطَ بود .او در الی که صلیبی به گردن آویخته بود ،شرعر میخوانرد و وارد دربرار میشرد ،و
مورد تشویق معاویه و اطرافیان وی قرار میگرفت11.این شاعر مسیحی که تا زمران عبرد الملرک برن
مروان ،در دربار اموی رفت و آمد میکرد ،با شراب انس بسیار داشت .روزی عبد الملک به وی گفرت:
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ای أخط  ،چرا اسالم نمی آوری؟ وی پاسخ داد :اگر تو شراب را بررای مرن رالل کنری ،و روزه مراه
رمضان را نیک از من برداری ،اسالم خواهم آورد! آن گاه این قصیده را سرود:
و لستُ بصائمٍ رمضانَ طوعاً

و لستُ بآک ٍ لحمَ األضا ی

و لستُ بکاجرٍ عیسی بدور

إلى بطحاءَمدةَللن اح

و لستُ بکائرٍ بیتاًبعیداً

بمدةَأبتغی فیه صال ی

و لستُ بقائمٍ کالعیرِ أدعو

قُبَی َ الصُبحِ َیَّ علىَ الفَالح

و لدنّى سَأشربُها شموالً

و أس دُ عندَ مُنبَلَجِ الصّباح
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من نه در ماه رمضان روزه میگیرم ،و نه در عید قربان گوشت میخورم.
و عیسی را رها نمیسازم ،تا برای رستگاری ،شتابان راه مده را در پیپ گیرم.
و خانه دوری که در مده است را برای رسیدن به موفقیت ،زیارت نمیکنم.
صبحدمان نمیایستم و  « ...یّ علی الفالح» نمیگویم.
بلده مدام شراب مینوشم ،و به هنگام صبح در س ده میشوم.
از این دادههای تاریخی دو ندته را میتوان به دست آورد :یدی تسامح پادشاهان اموی در مقابر
مسیحیان ،و دیگری عدم پایبندی آنان به موازین اسالمی ،و سطحی بودن ایمان در وجود آنهرا .چررا
که افرادی هم ون أخط تغلبی ،به را تی و بدون هیچ واهمهای ،شعائر اسالمی را در دربار اموی بره
سخره میگرفتند ،و درباریان نیک عدس العملی در برابر آنان نشان نمیدادنرد ،و از شرعائر دینری خرود
مایت نمیکردند.
مسیحیان در این دوره از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند ،و بسیاری از آنان جایگاههای رفیعی در
دولت اموی داشتند ،تا این که عبد الملک بن مروان ،در اثر خصومتی که برا امپراطرور روم پیردا کررد،
تصمیم گرفت زبان دفاتر رسمی را به عربی تغییر دهد .وی دستور داد تا زبان دیوانهرای درومتی را
در شام از یونانی به عربی ،و در ایران و عرا از پهلوی به عربی برگردانند .نتی ه طبیعری ایرن تغییرر
زبان ،عوض شدن کارمندان دیوا نی در شام بود ،که ترا آن زمران از مسریحیان بودنرد .در ایرن زمران،
خواندن و نوشتن به زبان عربری در میران مسرلمانان روا یافتره برود ،و دیگرر در امرور دیروانی ،بره
نویسندگان غیر مسلمان که به زبانهای غیر عربی کتابت میکردند نیرازی نبرود .برر همرین اسراس،
نویسندگان مسیحی از کار برکنار شده ،و نویسندگان مسلمان جایگکین آنها شدند ،و کاتب عبد الملک
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بن مروان ،خطاب به نویسندگان رومی در شام گفت« :أطلبوا العیپ فی غیر هذه الصّناعة فقد قطعهرا
اهلل عندم» ،روزی خود را در رفهای دیگر جست و کنید ،کره خردا درآمردی از ایرن راه نصریب شرما
نخواهد نمود.
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از سوی دیگر ،عبد الملک ،در یدی از نامههای خود به امپراطور بیکانس ،سوره تو ید را به همراه
نام پیامبر اسالم نوشت .این کار مورد پسند امپراطور روم واقع نشد و پاسخ داد که در صورت تدرار این
کار ،نام پیامبر اسالم را به صورت توهین آمیکی بر روی سدههای رومی ضرب خواهد کرد.عبد الملک
که از این پاسخ خشمگین شده بود ،دستور داد سدههای رایج در میان مسلمانان را که همان سدههای
رومی بود ،جمع آوری کرده ،و به خط عربی سده ضرب کنند.
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مسیحیان در طول این مدت از ق آزادی مذهبی برخروردار بودنرد ،و بره اختیرار خرود ،جراثلیق
انتخاب میکردند ،و کسی در امور مذهبی آنان دخالت نمیکرد ،اما پرس از آن کره عبرد الملرک برن
مروان،

ّا بن یوسف (055-135 / 31-01م) را به عنوان والی عرا منصوب کرد ،اوضاع تغییرر

نمود .در اثر مشدالتی که یو نای أبرص ،مطران نصیبین ای اد کرده بود،
نسطوری ،اجازه انتخاب جاثلیق را نداد ،و این کلیسا تا زمان درگذشت

ا به اسقفان کلیسرای

ا  ،بدون رهبرر مانرد15.وی

برای جبران کسری بودجه در خکانه دومتی ،دستور داد تا از مسریحیان و یهودیرانی کره بره ترازگی
مسلمان شده بودند جکیه گرفته شود16،و این بر خالف شریعت اسالمی بود .فرمران

را ترا زمران

دومت عمر بن عبد العکیک (040-050 / 505-33م) ،اجرا میشد ،تا این که وی دسرتور لغرو آن را
صادر کرد .او که به عدالت شهرت داشت ،در رمضان سال صردم ه رری جرراح برن عبرد اهلل ،والری
خراسان را به دلی گرفتن جکیه از تازه مسلمانان عکل نمود ،و در پاسخ وی که معتقد برود اهر ذمره
برای فرار از جکیه اسالم میآورند ،و به همین دلی آنان را از اسالم آوردن منع میکررد ،نوشرت« :إنّ
اهلل إنّما بعث محمّداًداعیاً ،و لم یبعثه جابیاً»17،خداوند ،ضرت محمدرا به عنروان یرک دعروت کننرده
مبعوث نمود ،نه یک باجگیر .بر همین اساس ،عمر بن عبد العکیک در نامهای به یدی از عامالن خود به
نام عدی بن أرطاة چنین نگاشت :خداوند ،جکیه را بر آنان که از روی سرکشری و خسرران بره اسرالم
پشت می کنند ،واجب نمود .پس در کهنساالن ،مستضعفان و ریپ سفیدان از اه ذمه نیرک بنگرر ،و
غذای آنان را از بیت المال مسلمانان تأمین نما.
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آوازه عدالت او چنان بلند شده بود که در زمان دومت وی ،مسریحیان دمشرق نرکد او آمدنرد و
قو تضییع شده خود در تخریب کلیسای مار یو نا در زمان ولید اول را مطالبه کردند .ولید بن عبرد
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الملک (051-001 / 31-31م) ،پیپ از این اضر شده بود چه هکار دینار به آنان بدهد ،تا بگذارند
این کلیسا به مس د جامع دمشق که در کنار آن قرار داشت ملحق شود ،اما مسیحیان اضر بره ایرن
کار نشده بودند ،و ولید نیک بدون آن که چیکی به آنان بدهد ،کلیسای مذکور را در طرح توسعه مس د،
ویران کرده بود .مسیحیان ،در زمان عمر بن عبد العکیک ،در الی که پیمان نامه خالرد برن ولیرد را در
دست داشتند ،نکد او آمدند .در این پیمان نامه ،خالد بن ولید به مسیحیان دمشرق تعهّرد داده برود کره
متعرّض اماکن مذهبی آنان که تعدادش به پانکده کلیسا میرسید19نشود ،و اجرازه دهرد ترا مسریحیان
آزادانه در این اماکن به عبادت بپردازند .عمر بن عبد العکیک نیک تصمیم گرفت ایرن کلیسرا را بره آنران
بازگرداند ،اما این تصمیم با اعتراض فقها و مسلمانان دمشق رو به روشد ،و به او گفتند :پس از سالها
که در این مس د اذان گفته و نماز گکاردهایم ،از ما میخواهی که با دست خود آن را ویران کرده و به
کلیسا تبدی کنیم! برای

این مشد  ،چند تن از فقهای دمشق با مسیحیان به مذاکره پرداختند ،و

در نهایت ایشان را متقاعد کردند که چه هکار دیناری را که ولید به آنان قرول داده برود ،بره ایشران
پرداخت کنند ،و در مقاب  ،آنان نیک زمین این کلیسا را به مسلمانان واگذار نمایند ،و عمر بن عبد العکیک
هم أمان نامهای در مورد دیگر کلیساها برای آنان نگاشت.

20

البته در زمان عمر بن عبد العکیک ،ا دام سختگیرانهای نیک برای اه ذمّه وضع شرد .وی کوشرید
تا آن ه که در معاهده عمر بن خطاب با مسیحیان آمده بود را اجرا نماید .در ایرن معاهرده ،مسریحیان
متعهد شدهاند که مانند مسلمانان لباس نپوشند ،در نام گذاری از اسامی مسلمانان استفاده ندننرد ،اگرر
مسلمانی میهمان آنان شد تا سه روز از وی پذیرایی کنند ،هیچ سال ى با خود مر ندننرد،کمر بنرد
خاصی به نام زنّار به کمر خودببندند ،صلیبهاى خود آشدار ندنند ،هی گاه در نکد مسرلمانان نراقوس
نکنند ،چون کسى از آنانمرد براى او برا صرداى بلنرد زارى ندننرد ،در راه مسرلمانان آترپ نیفروزنرد،
خانههاى خود را بلندتر از خانههاى ایشان نسازند ،دین خود را تبلیغ ندنند ،و اگر کسی از آنان خواست
اسالم بیاورد ،جلو او را نگیرند؛ و هر کس که بر خالف این توافق نامه عم کرد ،دیگر در ذمه اسرالم
نخواهد بود.

21

عمر ثانی با تدیه بر قوانینی که در معاهده عمر اول با مسیحیان آمده بود ،به تمام کارگکاران خود
دستور داد که هیچ غیر مسلمانی را در امور دولتی و دیوانی به کار نگیرند ،و مسیحیان را از نشستن بر
زین منع کرد ،و به ایشان اجازه داد تا در هنگام سواری ،فقط از پاالن استفاده نمایند .از سروی دیگرر،
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وی گذاشتن صلیب بر سقف خانهها و کلیساها ،و پوشیدن قبا ،برد یمانی و پارچره خرک را بررای آنران
ممنوع اعالم کرد22،و ایشان را از بلند کردن صدای ناقوس در خار کلیسا ،دعرا کرردن در کلیسرا برا
صدای بلند ،و شبیه شدن به پوشپ مسلمانان منع نمود.

23

پس از عمر بن عبد العکیک ،پسر عمویپ ،یکید بن عبرد الملرک (045-040 / 501-505م) بره
دومت رسید .وی در سال 049م فرمان داد تا تمامی صور را از معابد و کلیساها و تی خانهها جمرع
آوری و محو نمایند .تا پیپ از این ،تصاویر موجودات ذی روح ،زینت بخپ قصرهای امویران برود ،و
عبد الملک بن مروان دستور داده بود تا تصویر پادشاهان اموی را جایگکین صرور امپراطروران روم برر
روی سده ها نمایند .اما یکید بن عبد الملک ،که به یکید ثانی شهرت داشت ،آیرات قررآن را جرایگکین
این تصاویر نمود.

24

این اقدام ،نه تنها در قلمرو اسالمی تاثیر گذاشت ،بلده در قلمرو امپراطروری بیرکانس نیرک منشرأ
شد گیری یک جریان عظیم به نام تمثال شردنی25شرد ،و مردت طروالنی بره درازا کشرید .تمثرال
شدنان ،مسیحیانی بودند که با ا ترام به تصاویر و م سرمههای قدیسران مخالفرت میکردنرد ،و بره
استناد دومین فرمان از ده فرمان خدا به موسی26،این کار را مساوی با بت پرستی قلمداد میکردند .در
مقاب آنان شمای پرستان27بودند ،که شمای قدیسران و آیدونهرا را دنبالره ت سرد مسریح و جسرم
گرفتن خدا میدانستند ،و میکوشیدند تا به واسطه شمای  ،به ویژه آیدون مرریم مقردس ،بره مسریح
تقرب یابند .امپراطور لئوی سوم ،در سال 041م ،دمی مبنی بر ممنوعیت استفاده از هر گونره تمثرال
صادر نمود ،و این دم در سال 015م ،در شورای هییریه28تایید گردید .امرا در سرال 030م ،هفتمرین
شورای جهانی که شورای نیقیه دوم نام گرفت ،دستور امپراطور مبنی بر ممنوعیت پرسرتپ تماثیر را
ردّ کرد ،و آیدونها را وسیلهای برای یادآوری قایقی دانست که در ورای آنها وجود دارند.

29

یدی از مهمترین افرادی که در آن زمان به دفاع از آیدونها پرداخت ،و در ردّ تمثال شدنی قلرم
در دست گرفت ،یو نا دمشقی ،آخرین فرد از آبای کلیسای شر بود .وی در اثری به نام «مقالرة فری
إکرام الصّور» ،و در فص  33از کتاب مأة مقاله فی اإلیمان األرثوذکسی به این مسأله پرداخته است.
پس از یکید بن عبد الملک ،برادرش هشام ( 541-501؛ 059-045م) به دومت رسید .با روی
کار آمدن وی ،قوانین سخت گیرانهای که عمر بن عبد العکیک برای تمییک میان مسلمانان و اه کتراب
وضع کرده بود ،برداشته شد ،و مسیحیان در دوران دومت او که نکدیرک بره دو دهره طرول کشرید،
آزادی بیشتری پیدا کردند .وی خالد بن عبد اهلل قسری را به عنوان والی عرا منصوب کررد ،و خالرد

30
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برای مادر نصرانی خود کلیسایی ساخت تا در آن عبادت نماید30،و به یهودیان و مسریحیان اجرازه داد
تا برای خود معبد بنا کنند.

31

در م موع ،دوران امویان با نوعی تسامح در برابر اه ذمه همراه برود ،و مسریحیان ایرن دوره از
ق آزادی مذهبی برخوردار بودند .کسی آنان را م بور به تغییر کیپ نمیکرد ،و امور مذهبی آنان در
زمان اکثر پادشاهان اموی ،به رهبران دینی خودشان واگذار شده برود .گرر چره شردت و ضرعف ایرن
تسامح ،به تغییر پادشاهان هر عصر ،و اوضاع سیاسری میران دومرت امروی و امپراطروری بیرکانس
بستگی داشت.

32

خوشگذرانی و فساد پادشاهان اموی ،که تنها نامی از اسالم را بره دوش میکشریدند ،بره تردریج
نفرت مسلمانان را برانگیخت ،و از نفوذ آنان در سرزمینهای اسالمی کاست .تا این که با قت مرروان
مار (053-055 / 594-541م) ،آخرین پادشاه اموی ،زعامت جامعه اسالمی به بنی عباس رسید.
تعامل مسیحیان با حاکمان مسلمان در اوایل عصر عباسی
بنی عباس در خالل سالهای (5413-053 / 111-594م) بر ممالک اسالمی دومت کردنرد،
و دارای  90دمران بودند .زمانی که آنان در مقاب بنی امیه قیام کردنرد ،ظلرم و بیدینری آل امیره،
جامعه اسالمی را به ستوه آورده بود ،و جفای ایشران در رق امرام علری ،و جنایاتشران در رق امرام
سین ،از نظر شیعیان ،جرمی نابخشودنی شمرده میشد .در چنین شرایطی ،بنی عباس با شعار دین و
عدالت قیام کردند ،و عده زیادی از مسلمانان را با خود همرراه سراختند .پادشراه عباسری در عیردهای
رسمی و نماز جمعه لباس پیامبر را به تن میکرد ،و به جهت قرابتری کره از طریرق عبراس برن عبرد
المطلب با آن ضرت داشت ،فخر میفروخت ،و خود را از ذوی القربا و اه بیت رسول اللهمیشرمرد؛
تا آن ا که برخی از مردم گمان کردند که دومت در دست بنی عباس باقی خواهد ماند تا زمرانی کره
آن را به عیسی بن مریم تحوی دهند33.اما طولی ندشید که پادشراهان عباسری نیرک بره سرمت دنیرا
متمای شدند ،و منافع دنیوی خود را به مصالح جهان اسالم ترجیح دادند.
اولین کسی که در میان بنی عباس به دومت رسرید ،أبرو العبراس سرفاح (-053 / 590-594
015م) بود .تسلط وی بر عرا  ،میتوانست خبر خوشآیندی برای مسیحیان آن سررزمین باشرد ،چررا
که آنان برخوردهای سخت گیرانه برخی از والیان اموی مانند

را برن یوسرف را فرامروش ندررده

بودند34.از سوی دیگر ،بعضی از شهرهای عرا هم ون مدائن ،یره ،موص و بصره ،از مراکرک مهرم
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نسطوریان بود ،و پیروزی سفاح بر بنی امیه که باعث انتقال قدرت از دمشق به کوفه شد ،میتوانسرت
اهمیت زیادی برای کلیسای نسطوری داشته باشد .این اهمیت زمانی بیشتر شرد کره سرفاح ،پایتخرت
خود را به شهر األنبار ،یدی دیگر از مراکک نسطوریان در عرا انتقرال داد.

35

سران برن سرنان نیرک از

مسیحیان همین شهر بود که اسالم آورد ،و به خاطر تسلّط بر سه زبان فارسی ،عربری و سرریانی ،بره
عنوان کاتب سفاح منصوب شد.

36

گکارشهای تاریخی ،مطلبی درباره ارتباط سفاح با مسیحیان ذکرر ندردهانرد ،و دوران زعامرت او
صرف غلبه بر دشمنان ،و تثبیت پایههای دومتپ شده است .اما بررادرش ،منصرور دوانیقری (-590
001-015 / 513م) ،که پس از وی به دومت رسید ،ارتباط زیادی با مسیحیان پیدا کرد.
وی در سال (014 / 551م) ،در سرزمین بیث آرامایی ،که یدی از مراکک سرنتی کلیسرای شرر
بود ،شهری به نام مدینة السّالم بنا کرد ،و پایتخت خود را به آن ا انتقال داد .پس از مدتی ،این شرهر
گسترش بسیاری یافت ،و عدّه زیادی در اطراف آن مسدن گکیدند ،و نامهای متعددی پیدا کرد که در
میان آنها نام بغداد غلبه یافت37.در این سررزمین دیرهرا و صرومعههای بسریاری وجرود داشرت ،و در
پیشگویی برخی از راهبان آن منطقه آمده بود که پادشاهی به نام أبو الدوانیق ،شهری در این ا خواهرد
ساخت .از میان اماکن مذهبی مسیحیان در آن ا میتوان کلیسای مار توما و دیر سو البقر را نام برد.
کلیسای مار توما ،در محلهای متعلق به منوفیکیتها ،در جنوب غربی کرخ بغداد واقرع شرده برود ،و از
سوی دیگر ،دروازه شمّاسیّه در شمال بغداد ،مح زندگی نسطوریان و ملدائیه بود .دیر مار فیثیون نیرک
یدی دیگر از اماکن مذهبی مسیحیان در این منطقه بود که مسلمانان به تصرف خود در آورده بودند ،و
منصور آن را از ایشان پس گرفت و دوباره به مسیحیان تحوی داد.

38

در این زمان ،مرزهای دومت عباسی از شر  ،تا قندهار و کشمیر ،و از شرمال ،ترا طبرسرتان و
باکو [آذربای ان امروزی] گسترش یافت ،و این موضوع سبب شد تا اقوام زیادی ،به خصروص از نرژاد
ترک و فارس ،در قلمرو اسالمی داخ شوند ،و هر یک سهم خود را در اداره امور طلب کننرد .در ایرن
عصر ،علوم اسالمی هم ون فقه ،رجال ،فلسفه و کالم ،شروع به بالندگی کررد ،و جردلهای کالمری
بین شیعه و سنی ،اشاعره و معتکله ،مسلمانان و مسیحیان ،و مو دان و ملحدان موجب رشد علم کالم
گردید .در چنین شرایطی ،بسیاری از مسیحیان آن زمان که اه علرم بودنرد ،و در فلسرفه ،ن روم یرا
پکشدی مهارت داشتند ،به دربار عباسی راه یافتند.

39
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این علوم که از دانشمندان یونان باستان سرچشمه گرفته بود ،در قرنهای پیشین ،بره مسریحیان
اسدندریه منتق شده ،و از آن ا وارد زبان فارسی و سریانی شرده برود .نسراطره در شرهرهای بکرگری
هم ون رها ،نصیبین ،مدائن و جندیشاپور به فراگیری و آموزش این علوم پرداختند ،و یعاقبه در مراکک
مهم خود مانند انطاکیه به این کار همّت گماشتند40،تا اینده دولتمردان عباسی تصمیم گرفتند از ایرن
دانشمندان به طور گسترده و سازمان یافته استفاده نمایند.
در سال 011م ،منصور دچار بیماری معده شد ،ولی طبیبان بغداد نتوانستند مریضری او را معال ره
کنند .در این هنگام اطرافیران او پیشرنهاد دادنرد ترا جررجیس برن جبرائیر کره از اسرتادان مدرسره
جندیشاپور ،و رئیس بیمارستان آن شهر بود ،برای طبابت منصور به بغرداد دعروت شرود .ایرن طبیرب
نسطوری که بکرگ خاندان بختیشوع بود ،پس از ورود به قصر عباسی و مالقات با منصور ،توانسرت او
را مداوا کند ،و با مدح وی به دو زبان فارسی و عربی ،نرکد او محبوبیرت یافرت ،و بره عنروان طبیرب
مخصوص منصور برگکیده شد .پس از این جریان ،أطبا و دانشمندان خاندان بختیشروع یدری پرس از
دیگری به دربار عباسی راه یافتند ،و تا سه قرن جایگاه خود را فظ کردند ،و از نفوذ خود برای مایت
از همکیشانشان استفاده نمودند.

41

دانشمندان مسیحیدر دوران عباسی ،در عین برخورداری از ق آزادی مذهبی ،از ان رام برخری از
محرمات در شریعت اسالمی منع میشدند .طبری نق کرده که در اولین روز ضور جرجیس در قصرر
منصور ،وقتی سفره طعام را گسترانیدند ،وی شراب طلبید و گفت :بدون شراب غذا نمیخورد؛ اما به او
پاسخ دادند که بر سر سفره أمیر الم منین شراب نمیگذارند ،و او م بور شد از آب دجله بنوشد .فردای
آن روز ،در الی که به آن آب مینگریست گفت :من گمان نمیکرردم کره چیرکی بتوانرد جرایگکین
شراب شود ،اما آب دجله چنین اثری دارد.

42

جرجیس بن جبرائی در سال 013م به مریضری دچرار شرد ،و از منصرور اجرازه خواسرت ترا بره
جندیشاپور ،نکد خانوادهاش برگردد .منصور به وی رخصت داد ،و در لحظه خدا افظی ،او را بره اسرالم
فراخواند ،و گفت :اسالم بیاور تا بهشت را برای تو ضمانت کنم؛ اما طبیب پاسرخ داد :مرن بره جایگراه
پدرانم راضیم ،چه در بهشت باشند و چه در دوزخ! پس منصور لبخنردی زد ،و دسرتور داد ترا ده هرکار
دینار به عنوان هدیه وداع به او بدهند ،و طبیبپ را راهی جندیشاپور نمود.

43
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این رفتار منصور ،نشان دهنده آزادی مسیحیان در دربار عباسی بود ،و در بغداد و منراطق اطرراف
آن ،برخورد نیدویی با نصاری ،به ویژه دانشمندان آنها میشد .شهرت پکشدان مسریحی در آن زمران
چنان زیاد شده بود که اعتراض برخی از پکشدان مسلمان را به همراه داشت .جا ظ در شرح ا رواالت
یدی از أطبای مسلمان بغداد به نام أسد بن جانی مینویسد :زمانی کار این طبیب از رونق افتاده بود و
دیگر کسی برای مداوا بره او مراجعره نمیکررد .شخصری بره وی گفرت :امسرال سرال وبرا اسرت و
مریضیهای بسیاری شیوع پیدا کرده است ،تو نیک دانا و دیمی و از معرفرت برخرورداری ،پرس چررا
رونقی در کار خود نداری؟! طبیب پاسخ داد :اوالً من مسلمانم و این مردم ،قب از آن کره مرن طبیرب
شوم ،بلده پیپ از آن که من به دنیا بیایم بر این باور بودهاند که مسلمانان نمیتوانند در طبابت موفق
شوند ،ثانیاً نام من أسد است و باید آن را صلیبا ،مراسی  ،یو نا یا بیرا مینهادم ،و کنیرهام أبرو رارث
است و باید آن را أبو عیسی ،أبو زکریا یا أبو ابراهیم میگذاردم ،ثالثاً لباس من از پنبه سرفید اسرت در
الی که باید ریر سیاه میپوشیدم ،رابعاً زبان من عربی است در رالی کره بایرد بره زبران مردمران
جندیشاپور سخن میکردم.

44

البته در تمام قلمرو اسالمی ،وضعیت به همین منروال نبرود .مسریحیان شرام ،از نظرر عباسریان،
همپیمانان بیکانس بودند ،و از همین روی ،والی آن سرزمین محدودیتهایی را برای آنان ای اد کررده
بود تا از شورش ا تمالی آنها جلوگیری کند ،و این محدودیتها در مناطق هممرز برا بیرکانس تشردید
میشد .هم نین در سال 010م ،یک مسیحی به نام بندار در لبنان شورش کرد .وی که خود را راکم
منطقه نامیده بود ،مسیحیت را دین رسمی اعالم کرد ،و بر روستاهای مسلمان نشرین اطرراف یرورش
برد .اما در نهایت ،نتوانست در برابر لشگر عباسیان مقاومت کند ،و پس از شدست ،به بیکانس پناهنده
شد .صالح بن علی ،والی شام نیرک دسرتور داد ترا مسریحیان سراکن در آن منطقره ،از سررزمین خرود
مهاجرت کنند ،و آنان را در مناطق مختلف شام پراکنده ساخت.

45

با درگذشت منصور ،فرزنردش مهردی (031-001 / 513-513م) بره قردرت رسرید .بره گفتره
مسعودی ،او فردی نرمخوی و بخشنده بود و از قت پرهیک میکرد46.وی بر خالف روش پدرش ،خرا
سالیانهای که از صا بان زمینهای کشاورزی گرفته میشد را بخشرید47،و درب زنردانها را گشرود و
افراد بسیاری را آزاد کرد .از جمله جرجیس ،پاتریارک کلیسای منوفیکیت که از نه سال قب  ،به دستور
منصور در زندان بود ،در همین دوران آزاد شد .البته مهدی به ا ترام پدرش ،به او اجازه نداد تا عنروان
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پاتریارک را بر خود بگذارد .هم نین یو نا ،مطران کلیسای نسطوری در نصیبین نیک که به همراه چند
تن از یارانپ در زندان موص بود ،به دستور مهدی آزاد شد.

48

مهدی ارتباط خوبی با الون ،امپراطور بیکانس داشت ،و از او خواست تا کتابهای قدیمی کره بره
زبان یونانی نوشته شده بود را برای او بفرستد؛ و بدین ترتیب ،نهضت ترجمه که از زمان منصور آغراز
شده بود ،در زمان مهدی شتاب بیشتری گرفت .در این دوره ،مسیحیان سریانی زبان ،نقپ مهمری در
انتقال علوم یونانی به جهان اسالم إیفا کردند ،و این موضوع باعث نفوذ بیشتر آنهرا در دربرار عباسری
شد .تیوفیلس ،من م مخصوص مهدی که یک مسیحی کالسدونی بود ،برخی از آثار ارسطو و تالیفرات
هومیروس را از یونانی به سریانی ترجمه نمود ،و این آثار ،پس از این بره عربری ترجمره شرد .طبیرب
مخصوص مهدی ،یک مسیحی به نام موسی بن إسرائی بود ،و طبیب مخصوص همسرش ،خیرکران،
عیسی أبو قریپ مسیحی نام داشت ،و داروخانه او ،در کنار یدی از دروازههای قصر واقع شده بود.

49

یدی از مشهورترین شخصیتهای مسریحی در زمران دومرت مهردی ،تیموترااس اول (-030
 349م) ،جاثلیق کلیسای نسطوری بود که از دوران دومت مهدی تا مأمون عباسی ،در این مقام باقی
ماند .وی به سبب رابطه نکدیدی که با مهدی داشت ،میتوانست بسیاری از مشدالت مسیحیان را برر
طرف نماید ،و امی قدرتمندی برای آنان به ساب میآمد .او که در فلسفه و ن وم مهرارت داشرت،
کتاب طوبیقای ارسطو را به دستور مهدی ،از سریانی به عربی ترجمه کرد .برخی اوقات ،تیموتااس برا
دیگر دانشمندان اضر در قصر به مبا ثه علمی و دینی میپرداخت ،و گاهی با خرود مهردی منراظره
میکرد50.یدی از گفتگوهایی که میان او و مهدی رخ داده ،به چاپ رسیده ،و در آن مسرایلی از قبیر
الوهیت مسیح ،ت سد ،تثلیث ،و یانی بودن قرآن و نبوت ضرت محمد مطرح شده است.

51

مهدی عباسی در سال  513ه ری درگذشت ،و پس از او پسر بکرگپ ،هادی به دومت رسید،
اما او نیک یک سال بعد از دنیا رفت ،و فرزند دوم مهدی ،هرارون الرشرید (303-031 / 539-500م)،
سلطنت را به عهده گرفت .او که سیاستمداری قدرتمند بود ،هشت مرتبه به مرزهای بیرکانس ملره
کرد ،و برخوردش با مسیحیان ساکن در مرزهای روم ،به پیروزی یا شدست در این جنگهرا بسرتگی
داشت .با اینده وی مردی سختگیر بود ،و با مخالفان خرود بره قسراوت رفترار میکررد ،امرا در برابرر
مسیحیان مسامحه بیشتری از خود نشان میداد .وی در ابتدای دومتپ ،پوشیدن لباس خاصی را که
غیار نام داشت ،بر اه ذمّه الزم گردانید .روزی طبیب مخصوص او ،جبرائی بن بختیشوع ،برا همرین
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لباس وارد قصر شد ،و هارون که به او عالقه بسیار داشت ،این کار وی را نپسندید ،و او را از پوشریدن
غیار منع کرد؛ اما طبیب پاسخ داد :من از اه ذمه هستم ،و باید مانند آنها لباس بپوشم! هارون نیک برا
شنیدن این سخن ،دستور پوشیدن غیار را برای تمام مسیحیان لغو نمود52.وی در سال 030م ،هنگرام
بررسی مرزهای دولت عباسی با امپراطوری روم ،از شهر رها دیدن کرد .در این سفر ،مسلمانان رها نکد
او آمده ،و مسیحیان را به جاسوسی برای امپراطوری روم متهم ساختند ،و ادعرا کردنرد کره امپراطرور روم،
سالی یک بار برای برگکاری عشای ربانی ،مخفیانه به کلیسای این شهر میآید .آنان از هارون خواستند ترا
کلیس ای جامع رها را ویران کند ،و زدن ناقوس کلیسا را ممنوع نماید؛ اما هرارون بره توصریه وزیرر خرود،

یحیی بن خالد برمدی ،به سخن مسلمانان توجهی ندرد ،و اقدامی علیه مسیحیان ان ام نداد.

53

یحیی بن خالد برمدی ،که از شخصیتهای با نفوذ در دربرار هرارون برود ،در محلرهای مسریحی
نشین ،در شمال بغداد ،که دار الروم نام داشت زندگی میکرد .این منطقه به دلی کلیساها و رو انیون
بسیاری که داشت ،شمّاسیّه نیک نامیده میشد54.ارتباط نکدیک خاندان برمدی با مسیحیان این منطقره،
به تأسیس خکانة الحدمة من ر شد .در این مرکک ترجمه که بعداً به نام بیرت الحدمرة شرهرت یافرت،
کتب یونانی و سریانی به عربی ترجمه میشد ،و میراث دانشمندان یونران باسرتان در فلسرفه ،طرب و
هیأت ،به جهان اسالم انتقال مییافت .نسخههای خطی که در این مرکک مورد استفاده قرار میگرفت،
یا از امپراطوری بیکانس خریداری شده بود ،و یا در فتو ات به غنیمت گرفتره شرده برود ،و متررجمین
بسیاری را در بغداد گرد هم میآورد که اکثر آنها مسیحی بودند ،و این آثار را ترجمه میکردند .تعامر
نیدوی دولت عباسی با فرهیختگان مسیحی که در ترجمه متون یا علم پکشدی مهارت داشتند ،سربب
شد تا وضعیت دیگر مسیحیان که در طبقات پایین اجتماعی قرار داشتند نیک بهتر گردد ،و از فشارهایی
که در دولت اموی متوجه آنان بود کاسته شود.

55

هم نین تیموتااس که از زمان دومت مهدی ،به دربار عباسی راه یافته برود ،در دوران هرارون
نیک مقام رفیعی داشت ،و در برخی از مسافرتها با وی همراه میشد .این همراهی میتوانست هرارون
را در تعام با أهالی سرزمینهای مسیحی که قصد گذر از آنها را داشرت یراری دهرد ،و بره وی ایرن
امدان را می داد که از جایگاه تیموتااس برای تسلط بر آنها استفاده نمایرد؛ گرر چره میتروان عالقره
هارون به گفتگو و مصا بت با این جاثلیق نسطوری را نیک یدی به عنوان دیگر از دالی این همراهی
بر شمرد.

56
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از سوی دیگر ،زبیده ،همسر و دختر عموی هارون ،یدی از امیران مسریحیت در دربرار عباسری
محسوب میشد .وی که از با نفوذترین و قدرتمندترین زنان دوران بنی عباس بود ،همراه با مسیحیان
در عیدهای مذهبی شرکت میکرد ،و به آنان اجازه میداد تا صلیبهایی از جنس طال و نقره بسازند و
در مأل عام قرار دهند .هم نین زبیده ارتباط بسیار نکدیدی با تیموتااس داشت ،و به سرجیس ،مطران
بصره نیک در ساخت کلیسای آن شهر کمک کرد.

57

یدی از فقهای برجسته این دوران ،أبو یوسف ،یعقوب بن ابراهیم بود ،که برای اولین بار در تاریخ
اسالم ،از سوی هارون الرشید به لقب قاضی القضات ملقب شد .او از سوی هارون مأمور شد تا کترابی
درباره قوانین دومتی تصنیف کند ،و نام آن را الخرا گذاشت .یدی از مبا رث مطررح شرده در ایرن
کتاب ،قوانین مربوط به نصاری ،از جمله مقدار پرداخت جکیه است .وی با تقسریم مسریحیان بره سره
طبقه مالی ،بیان کرد که از افراد ثروتمند مانند صرّافان ،بکّازان ،طبیبان ،و پیشهوران و ت رار پردرآمرد،
 53درهم؛ از افراد میانه ال مانند پیشهوران و ت ار معمولی 45 ،درهم؛ و از افرراد کرم درآمرد ماننرد
خیاط ،رنگرز ،و خرّاز 54 ،درهم به عنوان جکیه گرفته شود.

58

دوران زعامت هارون الرشید ،دوران اقتدار دومت بنی عباس بود ،و بغداد در زمان او به اندازهای
وسعت یافت که نکدیک به یک میلیون نفر در آن زندگی میکردند .وی توانست با دولتهرای مغررب
زمین نیک ارتباط برقرار کند ،و گفته شده کره او بررای شرارلمانی (355-013م) ،امپراطرور غررب نیرک
هدایایی فرستاد و از او نیک هدایایی دریافت کرد59.در نهایت ،هارون پس از  49سال دومت بر قلمرو
وسیع اسالمی ،در سن  55سالگی در گذشت60،و فرزندش امین (359-303 / 533-539م) به جرای
او نشست.
دوران دومت امین کوتاه بود ،و سه سال آخر آن به نکاع با برادرش بر سر دومت گذشرت .بره
همین خاطر ارتباط زیادی با مسیحیان برقرار ندرد ،و بیشتر به درگیریهای داخلی بنی عباس مشغول
بود ،اما دستورات پدرش در مورد مدارا با مسیحیان و اجازه بنای کلیسا به آنان را تایید نمود.

61

با کشته شدن امین ،برادرش مأمون ( 453-533؛ 399-359م) به دومت رسید .وی علری برن
موسی الرضا ( ،) 409-539امام شیعیان را با اجبار به مرو ،مقر دومت خود ،خواند و در سال ، 405
او را به عنوان ولیعهد خویپ منصوب نمود 14تا از موقعیت علمی و اجتماعی آن ضرت استفاده کند،
و او را تحت نظارت کام قرار دهد .مأمون مناظرات متعددی میان امام رضا و بکرگان ادیان و مذاهب
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دیگر برگکار نمود ،و از مهم ترین آنها مناظره با جاثلیق مسیحیان بود ،که در آن از موضوعاتی هم ون
نبوت پیامبر اسالم و الوهیت مسیح سخن به میان آمده است .در این منراظره ،امرام رضرا برر اسراس
تورات ،کتب انبیا و ان ی استدالل نموده و به خواندن قسمتی از آنها مبادرت کرده است.

63

با قدرت گرفتن مأمون ،افرادی که به امین خدمت کرده بودند دچار مشد شردند .یدری از ایرن
افراد جبرائی بن بختیشوع ،طبیب مخصوص هارون ،بود که در زمان دومت امین در قصر او ماند ،و
به وی خدمت کرد .مأمون دستور داد او را به زندان انداخته و اموالپ را مصادره کنند ،اما برا شرفاعت
برخی از اطرافیان ،در سال  404آزاد شد .با آرام شدن اوضراع بغرداد و فرروکپ کرردن آشروبهای
ناشی از درگیری میان دو برادر ،مأمون در سال (353 / 405م) به بغداد پای نهاد .وی در این هنگرام
دستور داد تا این طبیب نسطوری را خانه نشین کنند ،و دامادش میخائی را بره عنروان طبیرب دربرار
برگکید؛ لیدن در سال  ، 450مریضی سختی به سراغ مأمون آمد که میخائی نتوانست آن را درمران
کند ،و به ناچار جبرائی بن بختیشوع این مهم را به عهرده گرفرت .وی پرس از مردتی توانسرت درد
مأمون را التیام بخشد ،و از همین روی مورد اکرام قرار گرفت و اموالی که از او مصادره شرده برود بره
وی باز گردانده شد ،و دوباره به جایگاه رفیعی که در زمان هارون داشت دست پیدا کرد.

64

اما تیموتااس که در هنگام ورود مأمون به بغداد در سنین کهنسالی به سر میبرد ،و بیپ از نرود
سال داشت ،نتوانست ارتباط ن کدیدی که میان او و هرارون برود را در زمران مرأمون تدررار کنرد ،و در
نامههای وی نیک نامی از مأمون دیده نمیشود65.جاثلیقهای نسطوری بعد از او نیک نتوانستند در دربرار
عباسی جایگاه واالیی پیدا کنند .در همین زمان بود که دیونیسیوس تلمحری (351-353م) ،پاتریارک
کلیسای منو فیکیت ،از فرصت استفاده نمود و با مأمون ارتباط تنگاتنگی برقررار کررد66.وی بره کمرک
دربار عباسی توانست بر مخالفان خود ،در داخ کلیسای منوفیکیت پیروز گردد ،و اکم موصر را بره
ت دید بنای کلیساهایی که ویران کرده بود وادار کند.

67

مأمون دوستدار دانپ بود و در زمان او نهضت ترجمه به باالترین د شدوفایی خود رسید .إبرن
ندیم نق کرده که وی شبی ارسطو را در خواب دید و س االتی از او پرسید و تحت تاثیر این فیلسروف
یونانی قرار گرفت .وی پس از این جریان ،طری مداتبراتی کره برا امپراطرور بیرکانس ان رام داد ،از او
خواست تا برخی از مخطوطات قدیمی که در کتابخانههای روم موجود بود را در اختیار او قرار دهرد ،و
به همین منظور ،افرادی هم ون

ا بن مطر ،إبن بطریق و یو نا بن ماسویه را بررای جمرع آوری

این نسخ خطی عازم روم کرد .پس از مدتی که این متون وارد بغداد شد ،مأمون دستور داد تا آنها را به
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عربی ترجمه کنند  ،و مترجمین بسیاری را در این کار بکرگ شرکت داد ،که ماهیانه مبلغ پانصد دینار از
سوی دربار عباسی دریافت میکردند.

68

تا پیپ از این ،اغلب کتابهای ترجمه شده در زمینه علم طب و ن وم بود ،اما گسترش مرزهای
اسالمی که در زمان مأمون به بکرگترین اندازه خود رسید ،عناصرر بیگانرهای را وارد قلمررو اسرالمی
نمود ،که با توجه به فضای نسبتاً آزاد فدری در آن زمان ،میتوانسرتند اندیشرههای گونراگونی را وارد
سرزمین های اسالمی کنند .در این ا بود که برخی از دانشرمندان مسرلمان بررای جلروگیری از شریوع
اندیشههای الحادی ،مانوی و غیره ،به فدر استفاده از منطق و فلسفه یونانی افتادند .به همین منظرور،
مأمون که خود به مبا ث عقلی عالقه داشت و به اندیشه معتکلی متمای بود ،بیت الحدمة را تأسیس
کرد .این م سسه جدید با خکانةالحدمة تفاوت داشت؛ چرا که در آن ا تنها از کتابها نگهداری میشرد
و زبان برخی از آنها به عربی انتقال مییافت ،اما در بیت الحدمة ،غیر از ترجمره آثرار ،برخری از آنهرا
شرح میشد ،و گاهی اوقات تألیفات مستقلی به رشته تحریر در میآمد.

69

در میان مترجمین بیت الحدمة ،نام مسیحیان زیادی به چشم میخورد که در ترجمه متون یونانی
یا سریانی به عربی مشارکت داشتند70،و یدی از بارزترین آنها نین بن اسحا بوده است .وی که بره
چهار زبان سریانی ،یونانی ،فارسی و عربی آگاهی داشت ،در پی یرافتن نسرخ قردیمی ،بره شرهرهای
زیادی در سوریه ،عرا  ،فلسطین و مصر سفر کرد ،و  31کتاب را از یونانی به سریانی ترجمه نمرود ،و
از این تعداد 93 ،کتاب را به عربی برگرداند71.هم نین إبن ندیم آثار بسیاری را به عنوان تالیفرات وی
نام برده است.

72

از آن ه بیان شد میتوان نتی ه گرفت که مأمون نسبت به نصاری تمای داشرته اسرت ،چنان ره
برخی از تاریخ نگاران مسیحی به این مطلب تصریح کردهاند؛73اما مواردی نیک وجود دارد که به عنوان
سختگیریهای او در ق نصاری در تاریخ ثبت شده است .روزی مأمون نکد علی بن مکه کسرائی،
استاد قرآن خود ،مشغول قرائت بود که به آیه  15سوره مائده74رسید .در ایرن هنگرام کسرائی بره وی
گفت :آیا کتاب خدا را میخوانی ولی به آن عم نمیکنی؟! مأمون با شنیدن این سخن دستور داد ترا
یهودیانی که در ادارات دولتی مشغول به کار بودند را اخرا کنند ،و  4300تن از اه ذمه را به زنردان
افدند 75.این اقدام مأمون در الی ان ام گرفت که مسیحیان قبطی مصرر خررو کررده بودنرد و او در
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فرونشاندن شورش آنان توفیقی اص ندرده بود .از سوی دیگر برخی از اه ذمه بغداد ،مسرلمانان را
مورد اذیت و آزار قرار داده بودند ،و این موضوع بر اکم عباسی گران آمد.

76

با درگذشت مأمون ،برادرش ،معتصم (354-399 / 440-453م) ،به دومرت رسرید .در زمران
وی ،اهتمام أطبا و اندیشمندان مسیحی به کسب دانپ کرم شرده برود ،و افرراد برا نفروذی هم رون
تیموتاا س در رأس کلیسا قرار نداشتند .این عوام سبب شد تا نفوذ مسریحیان در دربرار عباسری کرم
شده ،و کار بر آنان سخت گردد77.تنها شخص مسیحی که در آن دوران ،از جایگراه رفیعری برخروردار
بود ،سلمویه بن بنان ،طبیب مخصوص معتصم بود .إبن العبری نق کرده که وقتی سلمویه به مریضی
دچار شد ،معتصم به عیادت او رفت و بر بالینپ گریست ،و پس از وفات وی گفت :من نیرک بره زودی
به او ملحق خواهم شد ،زیرا او بود که زندگانی مرا تدبیر میکرد .سپس دستور داد تا جنازه او را اضر
کنند و به رسم نصاری ،با شمع و بخور بر او درود فرستاد ،و در آن روز از خوردن امتناع ورزید.

78

معتصم عباسی ،ترکان را به دربار خود راه داد و امور دومت را به ایشان سپرد .مردم بغداد که از
این پیپ آمد ناراضی بودند ،زبان به شدایت گشرودند ،و از همرین روی معتصرم ناچرار شرد در سرال
391 / 445م به سامرا نق مدان کند .در اثر این جا به جایی ،دار الحدمه بغداد نیک از رونق افتاد و از
سرعت انتقال علوم به عالم اسالم کاسته شد.

79

در سال  393 / 449م یدی از پسران معتصرم بره نرام أبرو داود ،پردرش را متقاعرد سراخت ترا
دستورات سختگیرانه ای در مورد نصاری صادر کند .بر اساس این فرامین ،همراه داشرتن صرلیب بره
صورت علنی در خار از کلیسا ،زدن ناقوس ،دعا خواندن با صدای بلنرد در مراسرم عشرای ربرانی ،و
عرضه علنی شراب در شهرها ممنوع اعالم شد.

80

معتصم در سال  440درگذشت و پسرش ،واثرق (350-354 / 494-440م) جانشرین او شرد؛
لیدن دوران کوتاه سلطنت وی به خوشگذرانی گذشت81.وی که اداره مملدت را به عمّال و زیر دستان
خود سپرده بود ،به ظلمی که با گیران در ق رعایای مسلمان و غیر مسلمان روا میداشتند ،اهمیتی
نمیداد82،و در زمان او توفیقی در سرعت بخشیدن به نهضت ترجمه نیک به دست نیامد.

83

پس از آن که واثق ،در  94سرالگی درگذشرت ،بررادرش متوکر عباسری (-350 / 450-494
315م) ب ه دومت رسید .وی مدتب عق گرای پیشینیان خود را رها کررد و تردریس کرالم و افدرار
معتکله را ممنوع نمود ،و دستور داد تا کتاب و سنت ،به تنهایی محور تمام تعلیمات قرار گیرند.

84
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مسلمانان و مسیحیان در دوران وی در رنج و مشقت به سر میبردند ،و کسی از ظلم او در امران
نبود .متوک که به اماکن مذهبی دیگران ا ترام نمیگذاشت ،دستور داد تا دیری را در دورقنره ویرران
کنند ،و زمین آن را به رئیس سربازانپ بخشید ،به شرط آن کره منرکل خرود را در آن را بنرا کنرد ،و
استخوانهای مار ابراهیم را از قبرش خار کرده و به دجله افدند 85،چنان ه قبر سین بن علی ،نروه
پیامبر و امام سوم شیعیان را در سال  ، 491ویران کرد ،و آن ا را مح کشت و زرع قرار داد.

86

به گفته إبن قیم جوزی ،پس از آن که اخباری مبنی بر آزار و اذیت مسلمانان به دست اه ذمره،
به گوش متوک رسید ،تصمیم گرفت ا دام سختگیرانهای را بر ضد آنان وضع کند .بر ایرن اسراس،
وی به عمّال خود دستور داد تا اه ذمه را از کارهای دولتی محروم کنند ،و پوشیدن لباس مخصوصی
را برای آنان الکامی کرد تا از مسلمانان متمایک شوند .هم نین وی کلیساهایی را که به ترازگی سراخته
شده بود ویران کرد ،و اه ذمه را از ورود به مامهای مسلمانان نهی نمود ،و دستور داد تا مامهایی
مخصوص به ایشان که خادمان آن از اه ذمه هستند بنا شود.

87

این قوانین ،همانند سختگیریهای فرمانروایان مسیحی بر ضد یهودیان و مسلمانان برود کره در
قرنهای بعد در اروپا و اسپانیا اتفرا افتراد ،و از تمرایالت و گرایپهرای شخصری ایرن فرمانروایران
سرچشمه میگرفت ،نه دستورات دینی.

88

متوک در سال 313م به دمشق سفر کرد ،و سرجیس ،مطران نصیبین ،که در آن زمان در دمشق
به سر میبرد ،استقبال گسترده ای را برای وی تدارک دید ،و متوک نیک او را به ضور طلبید و ده هکار
درهم به وی پاداش داد .این آشنایی سبب شد تا متوک پس از درگذشت تادوسیوس ،پاتریرارک کلیسرای
نسطوری ،از جانشینی سرجیس مایت کند ،و بکرگان کلیسا نیرک پرس از مشرورت برا یدردیگر ،پیشرنهاد
متوک را پذیرفتند .سرجیس (304-310م) نیک پس از این اتفا  ،به سر من رأی نق مدران نمرود ترا بره

مرکک دومت نکدیکتر شود ،و توانست در مدت ریاست خود ،اوضاع کلیسا را بهبود بخشد.

89

با کشته شدن متوک در سال  ، 450دوران اقتدار بنی عباس افول کرد90،و عصر طالیی آنان به
پایان رسید .مسیحیان این دوره نتوانستند مانند گذشته ،دانشمندان برجستهای را در بین خود پررورش
دهند ،و این باعث کمرنگ شدن نقپ آنان در قلمرو دومت اسالمی شد.
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نتیجه گیری
با بررسی دادههای تاریخی میتوان دریافت که تعام میان مسیحیان و مسلمانان در دوران اموی
و عباسی ،تحت تاثیر تغییر خلفا قرار داشته است .به این معنا که هر یرک از زمامرداران دومرت ،برر
اساس پیپفرضها و گرایپهای خود ،و متناسب با اوضاع سیاسی آن زمران ،نروعی از ارتبراط را برا
مسیحیان بر میگکید .گر چه در این دوره ،برخی از خلفا بر اساس برداشتهای خود از متون دینی یرا
اوضاع نابهسامان سیاسی ،رفتارهای سختگیرانهای در برابر مسیحیان در پیپ گرفتنرد ،و کوشریدند ترا
آنان را از بدنه جامعه مسلمانان جدا کنند ،لیدن اکثر زمامداران اموی و عباسری ،برا رفتراری دوسرتانه،
دانشمندان مسیحی را به دربار خود آوردند و به آنان اجازه دادند تا به منصربهای رفیعری دسرت پیردا
کنند .عالمان مسیحی نیک با انتقال دانپ خود به جامعه اسالمی ،از نفروذ بسریاری در دربرار برخروردار
شدند؛ به نحوی که میتوانستند بخشی از فشارهای وارد بر مسیحیان را کره بره عنروان یرک اقلیرت
مذهبی در جامعه مسلمانان شناخته میشدند ،بداهند ،و به ایشان در اداره امرور دینری و دنیروی خرود
کمک کند.
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 -99طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،0 ،صص.543-541
 -95فییه ،جان موریس(،)5330أحوال النصاری فی خالفه بنی عباس ،ترجمه سنی زینة ،بیروت :دار
المشر  ،ص.59
 -91یعقوبی ،ا مد( بیتا ) ،تاریخیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،4 ،ص.913
 -91خطیب بغدادی ،ا مد بن علی(بیتا)،تاریخ بغداد ،بیروت :دار الدتب العلمیه ،3 ،ص.413
 -90بالذری ،فتوح البلدان ،ص433؛ أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،صص.505-500
 -93طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،0 ،صص153-153؛ فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس،
ص.19
 -93أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،صص.501-505
 -50قنواتی ،المسیحیة و الحضارة العربیه ،ص.39
 -55فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.11-19
 -54طبری ،تاریخ األمم و الملوک ،3 ،ص.30
 -59إبن العبری ،غریغوریوس( ،) 5334تاریخ مختصر الدول ،چاپ سوم ،بیروت :دار الشر  ،ص.545
 -55جا ظ ،عمرو بن بحر(،) 5544البخالء ،بیروت :دار الدتب العلمیه ،4 ،ص.1
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 -51أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،ص.500
 -51مسعودی ،علی بن الحسین( ،) 5503مروج الذهب و معادن الجوهر ،چاپ دوم ،قم :دار اله ره،9 ،
ص.954
 -50ماری ،إبن سلیمان)5333(،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،تحقیق هنریدوس جیسموندی ،رومیة الدبری:
بینا،ص.00
 -53فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.13
 -53أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،ص.553
 -10فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.01-01
 -15یسوعی ،بوتمان(  ،) 5300الکنیسه و االسالم فی العصر العباسی االول ،بیروت :معهد اآلداب
الشرقیه،صص10-0؛ شیخو ،لویس« ،المحاورة الدینیة التی جرت بین الخلیفة المهدی و طیماثاوس
ال اثلیق»،المشرق ،5345 ،شماره  1و  ،1صص 905-913و .553-503
 -14ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص.09
 -19أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،ص.549
 -15این نام منسوب به شمّاس ،پائینترین رتبه از سلسله مراتب رو انی کلیسا است.
 -11فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،صص.31-35
 -11همان ،صص.35-30
 -10ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص.09
 -13أبو یوسف ،الخراج ،صص.545-549
 -13أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،ص.541
 -10مسعودی ،مروج الذهب ،9 ،ص.991
 -15ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص.09
 -14یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،4 ،ص.553
 -19شیخصدو  ،محمد بن علی( ،)5903عیون أخبار الرضا ،تهران :نشر جهان ،5 ،صص.515 -515
 -15إبن أبی أصیبعه ،ا مد بن القاسم(  ،)5553عیون األنباء فی طبقات األطباء ،بیروت :دار الدتب
العلمیه،صص.513-513
 -11ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص05؛ فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.545
 -11فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.555
 -10أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،صص.551-555
 -13إبن ندیم ،محمد بن اسحا ( ،)5303الفهرست ،بیروت :دار المعرفه ،صص.950-993
 -13قنواتی ،المسیحیة و الحضارة العربیه ،ص.509
 -00إبن ندیم ،الفهرست ،صص.955-950
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 -05قنواتی ،المسیحیة و الحضارة العربیه ،ص.509
 -04إبن ندیم ،الفهرست ،صص.550-503
 -09ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص.05
« -05یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَ ْولِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْدُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم».
 -01إبن قیم ،أحکام أهل الذّمه ،ص.510
 -01فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.553
 -00أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،صص.505-500
 -03إبن العبری ،تاریخ مختصر الدول ،ص.550
 -03اولیری ،انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی ،ص.410
 -30فییه ،أحوال النصاری فی خالفة بنی عباس ،ص.543
 -35مسعودی ،مروج الذهب ،9 ،صص.533-500
 -34إبن کثیر ،البدایة و النهایة ،50 ،ص.903
 -39اولیری ،انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی ،ص.410
 -35دینوری ،إبن قتیبه( ،) 5550اإلمامة و السیاسة ،بیروت :دار األضواء ،5 ،ص55؛ إبن کثیر ،البدایة و
النهایة ،50 ،ص.901
 -31ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،ص.03
 -31إبن کثیر ،البدایة و النهایة ،50 ،ص.951
 -30إبن قیم ،أحکام أهل الذمه ،5 ،صص.509-505
 -33أبونا ،تاریخ الکنیسة السریانیة الشرقیه ،4 ،ص.505
 -33ماری ،أخبار بطارکة کرسی المشرق ،صص.35-30
 -30إبن خلدون ،العبر و دیوان المبتدأ و الخبر ،5 ،ص.119

