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 چکیده

یوحنا دمشقی، آخرین فرد از آبای کلیسای شرق بود و آثار االهیاتی وی برای کلیسای 
وی بیش از چهار دهه از عمر خویش را در زادگاهش . ارتدوکس اهمیت خاص دارد

هایی که از امویان  ی کرد و گرچه در دربار اموی مقام داشت، اما بر اثر رنجدمشق، سپر
وی در آنجا به مطالعه پرداخت و تألیفاتی از خود . دید، رو به سوی بیت المقدس نهاد

شکنی و نقد اسالم و قرآن  بر جای گذاشت، که در این میان، آثار مربوط به نقد تمثال
توان دریافت که وی در نقد  آثار یوحنا دمشقی می ۀبا مطالع. اهمیت بیشتری دارد

 آورده، درحالی که در نقد دیگر  اسالم به جای عقل و منطق به تخریب و توهین روی
این رهیافت . مکاتب فکری، از فلسفه یونان و کلمات آبای کلیسا بهره جسته است

اقدام متفاوت در برابر اسالم ریشه در بدرفتاری حاکمان اموی با وی دارد و 
 .  او را با انکار باورهایی که امویان مدعی آن بودند، در پی داشته استۀجویان تالفی
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 مقدمه
نویسان مسیحیت شرق، به عنوان آخرین فرد از آبای  ترین دفاعیه  یکی از بزرگ١یوحنا دمشقی
مند االهیات مسیحی،  و برخی او را به سبب تبیین نظام) Sahas, XII(شود   مییونانی شناخته

وی از سوی ). Schaff, Creeds of Christendom, 2/513(اند  توماس آکوئیناس شرق خوانده
کلیسای ارتدوکس لقب قدیس یافت و روز چهارم دسامبر و ششم ماه می به عنوان عید 

 ). ٢٤٣علی، (ری شد گذا مخصوص او در تقویم کلیسا نام
های یوحنا دمشقی در تبیین باورهای دینی توجه برخی از پژوهشگران مسیحی  دیدگاه

نخست :  وی اهمیت بیشتری داردهای را جلب کرده است، اما دو موضوع در میان اندیشه
گری میان آسمان و زمین و دوم،  ها در واسطه های مقدس و نقش آن  تمثالۀدیدگاه او دربار

های  در این پژوهش با واکاوی داده.  دین اسالم وحیانیت قرآن و نبوت پیامبرۀه او درباردیدگا
 تعامل حاکمان مسلمان با وی و ۀتاریخی، زمینه های رشد اجتماعی یوحنا دمشقی و نحو

 . تأثیر این تعامل در رهیافت وی نسبت به اسالم بررسی شده است
 در قرون وسطی نوشته ٢نامه قدیسان شرح حال یوحنا دمشقی را نویسندگان زندگی

ا بخش و تنه) Glei, 295(است های بسیار  سازی ها و اسطوره اند و دربردارنده افسانه
نگارنده کوشیده است تا در . توان پذیرفت  زندگی او را میۀاندکی از مطالب موجود دربار

 . این مقاله، از اطالعات قابل اطمینان استفاده کند
 

 نا دمشقی یوحۀخانواد. ١
سرجون نام و نسب داشت؛ گرچه نام   بن  یوحنا دمشقی همچون نیای خویش، منصور

نیای او، منصور بن . یوحنا به سبب تناسب با جایگاه االهیاتی او، شهرت بیشتری یافت
آوری خراج دمشق بود، اما انتساب او   بیزانس در امور مالی و جمعۀسرجون رومی، نمایند 

تعلّق به نژاد رومی، بلکه به سبب خدمت وی به امپراتوری بیزانس در به روم نه به سبب 
نام او نیز، ). ٧٣ـ٧٢،  وزراء النصرانیه و کتّابها فی اإلسالمشیخو،(امور دیوانی دمشق بود 

های رایج در میان مسیحیان عرب و سریانی ساکن در سوریه در آن زمان محسوب  از نام
نام . کلب رواج داشت تغلب و بنی ضاعه، ربیعه، بنیشد و در قبایلی همچون ایاد، ق می
 سرجون به طور مشخص ذکر نشده، اما تکرار نام سرجون در میان افراد   بن  منصور ۀقبیل

های  کند؛ زیرا نام  تغلب بوده است تقویت میۀ او، این احتمال را که وی از قبیلۀخانواد
                                                                                                                                            
1. John of Damascus 
2. Hagiographers 
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های گوناگون یک نام هستند،  سِرجیس، سِرکیس، سِرجون، سِرجَه و جِرجس، که صیغه
در میان افراد این قبیله نمونه بسیار داشت و دیر سرجیس مقدس، که اخطل تغلبی در 

شده و تصویر آن  تغلب شمرده می ترین معابد بنی  از مهم١اشعار خود به آن اشاره کرده،
 ).٣٦ـ٣٤نصرهللا، (ها بوده است  نقش پرچم آنان در جنگ

 ولید   بن  یوحنا دمشقی، هنگام فتح دمشق به دست خالدسرجون، نیای  بن  منصور
نامه داشت و در نهایت هم،  و تدوین صلح در مذاکره ی نقش مهمم،٦٣٥/ق١٤در سال 

نگاران  در میان تاریخ). Sahas, 17(باب شرقی شهر را به روی سپاه مسلمانان گشود 
 همکاری اسقف دمشق و  سرجون ببرد، به  بن مسلمان، بالذری بی آنکه نامی از منصور

 شرقی شهر بر روی مسلمانان اشاره کرده است ۀبرخی از یارانش در گشودن درواز
شود که اقدام منصور در گشودن  بدین ترتیب، این احتمال تقویت می). ١٢٤بالذری، (

 دمشق بر روی مسلمانان، خودسرانه نبوده و با مشورت اسقف و جمعی از بزرگان ۀدرواز
 .رفته استآن شهر صورت گ

 ولید این بود که خود،   بن  با خالد سرجون در پیمان نامه  بن  یکی از شروط منصور
رومیان ). Sahas, 18(، همراهانش و همه اهل دمشق، جز رومیان، در امان باشند  خانواده

بودند و نژاد بیزانسی داشتند، اما خروج آنان از شمول  او یشانک همدر مذهب ارتدوکس 
عامل اجتماعی، تفاوت :  را باید در دو عامل اجتماعی و فردی جست و جو کردنامه امان

کردند و   پیروی می٢منوفیزیت/انگار ذات مذهب بود، زیرا مردم دمشق اغلب از مذهب تک
از آنجا که امپراتوری بیزانس مذهب ارتدوکس را به عنوان دین رسمی خود برگزیده بود، 

دانست و از همین روی بر آنان سخت  عتگذار می را منحرف و بد٣انگاران  ذات تک
ذات بودن مسیح از دولت  نامالیماتی که مردم دمشق به سبب باور به تک. گرفت می

 کافی باشد تا در شرایط ضعف حکومت، ۀتوانست برای آنها انگیز بیزانس دیده بودند، می
 نقش اسقف دمشق ۀرروایت بالذری دربا. نامه خارج کنند اتباع بیزانس را از شمول امان

                                                                                                                                            
 و مار سرجیس و موتاً ناقعاً   ا رأونا و الصلیبَ طالعاًلمّ. ١

 خَلّوا  لَنا  راذان  و المزارعاً       و  أبصروا  رایتَنا  لوامعاً
2. Monophysite. 

دانند و معتقدنـد پـس    شود که مسیح را تنها دارای طبیعت الوهی می    انگار به کسانی گفته می      ذات  تک. ٣
 مریم، طبیعت انسانی او از بین رفت و تنهـا طبیعـت الـوهی بـاقی مانـد                   از تجسد کلمه خدا در فرزند     

مـردود اعـالم شـد و پیـروان آن          ] م٤٥١[ایـن عقیـده در شـورای کالـسدون          ). ٤٥٠ــ ٤٤٩ولفسون،  (
 ).Denzinger, 60-62(گذار نامیده شدند  بدعت
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تواند تأثیر عوامل مذهبی را در   شرقی بر روی مسلمانان، میۀو یارانش در گشودن درواز
 انطاکیه، مرکز ۀتر کند، زیرا کلیسای دمشق زیر مجموع نامه پررنگ تدوین امان

از . شد  کلیسای سریانی غربی یا یعقوبی نیز شناخته می انگاران بود، که با نام ذات تک
بر این اساس، حضور . کرد وی، اسقف دمشق را پاتریارک انطاکیه منصوب میهمین ر

اسقف منوفیزیت و یارانش در روند مصالحه با مسلمانان بر سر گشودن باب شرقی و 
تواند توجیه کافی برای استثناء رومیان از امنیت جانی به دست  نامه، می تدوین امان

توانست تالفی  ودند و چنین اقدامی میدهد، زیرا اتباع روم پیرو مذهب ارتدوکس ب
 . اختالفات مذهبی آنان در گذشته باشد
 سرجون با هرقل، امپراتور روم، بر سر میزان   بن عامل فردی هم، اختالف منصور

هرقل او را مجبور کرده بود تا صد هزار دینار بیشتر به وی پرداخت : خراج دمشق بود
دو شد و در نتیجه، منصورهنگام سقوط کند و این موضوع  موجب خصومت بین آن 

  در نهایت، خالد). ٣٨ـ٣٧نصرهللا، (نامه کنار گذاشت  دمشق، اتباع روم را از گرفتن امان
 : ای به این شرح برای منصور نگاشت نامه ولید امان بن

هایتان و شهرتان در  جان شما، دارایی: ولید برای اهل دمشق است  بن این نامه خالد
یک از کلیساهای شما ویران نخواهد شد و به تصرف مسلمانان نیز در  هیچامان است و 
 ).٢/١٥بطریق،  ابن(نخواهد آمد 

 سرجون با امپراتوری   بن البته باید به این نکته توجه کرد که خصومت منصور
بنابر آگاهی های . شد بیزانس، نه امور مذهبی، بلکه تنها رفتارهای سیاسی را  شامل می

 منصور پیرو مذهب ارتدوکس بودند و در اماکن مذهبی آنان رفت و آمد ۀنوادتاریخی، خا
که خود یوحنا دمشقی در اواخر عمر به همراه خواهرزاده و  اند؛ چنان کرده می

در نزدیکی فلسطین رفت  مهم ارتدوکس یز سنگرهااش، به دیر قدیس سابا، ا برادرزاده
 ).٣٧نصرهللا، (

سفیان را به عنوان والی شهر    ابی  بن اب، یزید بن خط پس از فتح دمشق، عمر
سفیان، جانشین وی   ابی  بن  ق، برادرش، معاویه١٨منصوب کرد  و با مرگ او در سال 

 . امیه بر سرزمین شام آغاز گردید بدین ترتیب، زمامداری بنی). ٧/٢٨٥سعد،  ابن(شد 
 کرده بود، پس از  سرجون که در فتح دمشق کمک شایانی به مسلمانان  بن  منصور

تصرف شهر به عنوان رئیس دیوان مالی منصوب شد و توانست با والیان مسلمان ارتباط 
خوبی برقرار کند و وقتی مسلمانان شهرهای اطراف دمشق را فتح کردند و والیت 
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سرتاسر شام به معاویه رسید، مسئولیت منصور نیز به همین اندازه گسترش یافت و 
زمان مسئول  منصور به طور هم.  مالی لشکر را نیز به او واگذار کردمعاویه مسئولیت امور

دیوان خراج شام و دفاتر مالی لشکر شد و دیگر مسیحیان را برای سامان امور به خدمت 
، )م٦٨٠-٦٦١/ق٦٠-٤١(وی پس از آنکه معاویه حاکم سراسر قلمرو اسالمی شد . گرفت

 مدت دفاتر حکومتی را مانند زمانی که همچنان در این مقام باقی ماند و در تمام این
 ).٤٨٣المنس، (شام در قلمرو بیزانس قرار داشت، به زبان یونانی نوشت 

 سرجون در زمان حکومت معاویه درگذشت، گرچه سال مرگ وی به طور  منصور بن
نگاران، پس از او فرزندش، سرجون، به عنوان  بنابرنقل تاریخ. دقیق مشخص نیست

بر اثر گسترش فتوحات، شمال آفریقا، عراق ). Glei, 295( مالیه شد جانشین وی، وزیر
 به تصرف مسلمانان درآمد و مسئولیت ١کنونی، بیشتر مناطق ایران و آسیای صغیر

 سرجون، پدر ۀهای دولتی در همۀ این مناطق بر عهد رسیدگی به امور مالی و خزانه
 . یوحنا دمشقی بود

کرده است که وی پس از فتح دمشق اسالم آورد عساکر از ابوحسین رازی نقل  ابن
نگاران مسیحی تأکید کرده اند که او تا آخر عمر به  ، اما تاریخ)٢٠/١٦١عساکر،  ابن(

 خوانده است ٢که تیوفانس وی را مسیحی کامل کیش نصرانیت باقی ماند، چنان
یی در از سوی دیگر، وی پس از فتح دمشق به دست مسلمانان، کلیسا). ٤٧نصرهللا، (

، بدین ترتیب، احتمال مسلمانی وی ضعیف به نظر )٢٠/١٦١عساکر،  ابن(دمشق بنا کرد 
شکنی بوده اند و  همچنین آن دسته از نویسندگان مسیحی که طرفدار تمثال. رسد می

اند، از  شکنی بدگویی کرده در آثار خود از یوحنا دمشقی به عنوان یکی از مخالفان تمثال
، در حالی )٤٨نصرهللا، (اند  م در آمده باشد، سخنی به میان نیاوردهاینکه پدرش به اسال

 . بردند که اگر چنین روایتی درست بود، آنان از این فرصت برای شماتت یوحنا بهره می
ترین افراد نزد معاویه بود و معاویه در بستر  داری، بلکه از موثق سرجون نه تنها وزیر خزانه
عُقبه، فرزندش یزید را یاری و شرایط را   بن  قیس و مسلم  بن  کمرگ، از او خواست تا با ضحا

 ).٥٣؛ نصرهللا، ٤٨٤المنس، (برای استقرار او بر کرسی خالفت و سلطنت مهیا کند 
مادر یزید زنی . به حکومت رسید) م٦٨٣ـ٦٨٠/ق٦٤ـ٦١(با مرگ معاویه، یزید 

وی بسیاری اوقات همراه . مسیحی به نام میسون بود و نزد معاویه محبوبیت بسیار داشت

                                                                                                                                            
 ).  ١/٣٩٠، رهنمایی(شود  آسیای صغیر یا آناتولی، به بخش خاوری ترکیه کنونی گفته می. ١

2. Xριστιανικώτατος.  
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رفت و یزید در آنجا به شکار و  کلب می فرزندش یزید نزد خویشان خود در قبیله بنی
 ).٢/٧٢ابونا، (شعر و شراب سرگرم بود 

ارتباط نزدیک یزید با اقوام مسیحی، موجب شد تا در دوران حکومتش نیز با 
تیازاتی را که معاویه به بر همین اساس، وی ام. مسیحیان روابط نیکویی داشته باشد

گفته اند که . ترین مشاوران خود قرار داد  سرجون داده بود تأیید کرد و او را از نزدیک
به سوی کوفه آگاهی یافت، نگران شد و در این ) ع(علی   بن یزید چون از حرکت حسین

امام به پیشنهاد سرجون، یزید برای مقابله با .  منصور مشورت کرد  بن باره با سرجون
البته یزید با عبیدهللا .  زیاد را بر والیت کوفه گماشت  بن ، عبیدهللا)ع(علی  بن حسین

خواست او را از حکومت بصره عزل کند، بنابراین، نخست  رابطۀ خوبی نداشت و حتی می
اگر پدرت معاویه زنده بود او : از پیشنهاد سرجون استقبال نکرد، اما سرجون به وی گفت

 حکومت کوفه نوشته شده و ۀ و پیمانی را که میان عبیدهللا و معاویه دربارگزید را برمی
دشمنی میان تو و عبیدهللا موجب شد : مهر معاویه بر آن بود، به یزید نشان داد و گفت

یزید پذیرفت و در حالی که عبیدهللا والی بصره . تا این نامه را تاکنون به تو نشان ندهم
این روایت، به روشنی حاکی از نفوذ ). ٥/٣٥٦طبری، ( او سپرد بود، والیت کوفه را نیز به

 . های مهم خالفت است گیری گستردۀ سرجون در دربار اموی و نقش او در تصمیم
دانیم که سرجون  گساری و غنا در میان خلفا دانسته اند و می یزید را آغازگر لهو و لعب، می
ابوالفرج اصفهانی، (نشین او بودند   و همتغلب، ندیم  بنیۀنصرانی همراه اخطل، شاعر قبیل

رفت و  یزید در دوران والیت عهدی نیز، به خانۀ سرجون، که باغ و بوستان داشت می). ١٧/٣٠١
 ).٤٨٤المنس، (پرداخت  همراه اخطل در مجالس طرب، به عیش و نوش می

 در مروان، سرجون همچنان مسئولیت خود را سفیان به آل ابی با انتقال قدرت از آل
به کار ) م٧٠٥-٦٨٥/ق٨٦-٦٥(مروان   بن دربار اموی حفظ کرد و تا خالفت عبدالملک

: خود ادامه داد، اما اتفاقی موجب شد که سرجون جایگاه سابق خود را از دست بدهد
ق، دستور داد تا دیوان خراج و لشکر را از یونانی به عربی ٨١عبدالملک در سال 

سرجون . خود خواند و دفاتر جدید را به او نشان دادبرگردانند، آنگاه سرجون را نزد 
سخت اندوهگین شد و چون از نزد خلیفه بیرون رفت، برخی از کاتبان یونانی نویس را 

روزی خود را از راه دیگری جست و جو کنید که خداوند از این راه : دید و به آنان گفت
 ). ١٩٣ـ١٩٢بالذری، (درآمدی نصیب شما نخواهد کرد 

شد  ترین عاملی بود که موجب می سلمانان به دانش و مهارت مسیحیان، مهمنیاز م
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دانیم که در دهه های نخستین، اغلب مسلمانان تجربه و  می. حکام به ایشان روی آورند
آگاهی چندانی از خواندن و نوشتن و محاسبه ارقام سنگین مالی و به طور کلی امور 

مسلمان در ابتدای فتح شام، این گونه امور را دیوانی نداشتند و به همین سبب، حاکمان 
ها تحت تأثیر امپراتوری بیزانس  این طبقه، سال. سپردند به کاتبان و دبیران مسیحی می

کردند، اما  های رسمی و دفاتر دیوانی استفاده می بودند و از زبان یونانی برای نوشتن نامه
های   آنها را بر صحت و سقم نوشتهتوانست نظارت ناآشنایی مسلمانان با زبان یونانی می

با گسترش کتابت در میان مسلمانان در اواخر قرن نخست . رسمی حکومت کاهش دهد
ق، عبدالملک مروان تصمیم گرفت تا با تغییر زبان رسمی حکومت از یونانی به عربی، 

بر نیاز حکومت به افراد غیرمسلمان را از بین ببرد و در این میان امکان نظارت بیشتر 
 . دفاتر خراج را فراهم کند

معاویه،   بن منصور به عنوان کاتب معاویه، یزید  بن  عبدربّه، پس از معرفی سرجون ابن
:  کند مروان، روایتی نقل کرده است که نظر فوق را تأیید می  بن  حکم و عبدالملک  بن  مروان

مسئله موجب رنجش های عبدالملک کوتاهی کرد و این  منصور در انجام برخی از دستور
انگاری  سهل:  سعد، یکی دیگر از کاتبان خود، گفت  بن خلیفه شد؛ از همین روی به سلیمان

داند و برای حل این مشکل به  سرجون در انجام کارها از آنجاست که ما را محتاج خود می
 که زبان پس از آن بود. سلیمان دستور داد تا دفاتر خراج شام را از یونانی به عربی برگرداند

دفاتر خراج سرزمین های شرقی، یعنی ایران و عراق کنونی و جزیره نیز از پارسی به عربی 
چنین بود که دوران خدمت سرجون در دیوان امویان به ). ٤/٢٥٢ابن عبدربه، (تغییر یافت 

 .  پایان رسید، اما فرزندش یوحنا دمشقی به کار در آنجا ادامه داد
 

 ا دمشقیزمینۀ  اجتماعی یوحن. ٢
شهر دمشق تا پیش از فتوحات دورۀ اسالمی یکی از مراکز مهم امپراتوری بیزانس 

رفت و اکثر ساکنان آنجا مسیحیان منوفیزیت بودند و به زبان آرامی سخن  شمار می به
خانوادۀ یوحنا که مذهب رسمی امپراتوری بیزانس، یعنی ارتدوکس را . گفتند می

 ).٢٠،المئةةالهرطقدمشقی، (ان یونانی آشنایی داشتند برگزیده بودند، با فرهنگ و زب

. نام یونانی او یوحنا و نام عربی او، همچون نیایش، منصور بود: دمشقی دو نام داشت
که نسبت دمشقی نیز گواهی بر  وی در دمشق تولد یافت و در همان جا بزرگ شد؛ چنان

 ).٨٠نصرهللا، (این مطلب است 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٠٢

اند، اما به  م آورده٦٧٦ تا ٦٧٤های  دت یوحنا را بین سالبسیاری از مورخان، زمان وال
م به دنیا آمد؛ زیرا برخی از ٦٦٠ تا٦٥٥های  نظر ژوزف نصرهللا، وی بین سال

اند، که همراه اخطل  معاویه دانسته  بن  نگاران، یوحنا دمشقی را همان ندیم یزید تاریخ
و از آنجا که یزید ) Hitti, 246(کرد  گساری و طرب شرکت می تغلبی، در مجالس می

م روی داده است، ٦٨٣م متولد شده، و مرگ او در سال ٦٤٧ تا ٦٤٢های  بین سال
 سال سن دانست؛ بنابراین ١٠های شبانۀ او را نوجوانی با حدود  توان همدم بزم نمی
های  م، یعنی بین سال٦٧٤توان تاریخ والدت یوحنا دمشقی را در زمانی قبل از سال  می

 ).٨٢ـ٨١نصرهللا، (م در نظر گرفت ٦٦٠ تا ٦٥٥
معاویه و   بن  پیشتر مالحظه شد که در روایتی، سرجون، پدر یوحنا دمشقی، ندیم یزید

همچنین به ). ١٧/٣٠١ابوالفرج اصفهانی، (های شبانۀ وی شمرده شده است  نشین بزم هم
   بن اموی به نام یزیدنوشتۀ البیر ابونا، یوحنا دمشقی ندیم دوران جوانی یکی دیگر از خلفای 

شباهت نام یزید بن ). ٢/٧٢ابونا، (، مشهور به یزید ثانی بوده است )م٧٢٤-٧٢٠(عبدالملک 
 عبدالملک برخی از مورخان را به اشتباه انداخته و موجب شده است تا  معاویه با یزید بن 

ین اساس، دیدگاه بر ا. دمشقی را که از نزدیکان یزید ثانی بوده، ندیم یزید اول معرفی کنند
اند، درست  م دانسته٦٧٦ تا ٦٧٤های  نگاران که زمان والدت دمشقی را بین سال اکثر تاریخ
 ).Damascus, XVIII;Glei, 295; Lupton, 25; Barber, 4290 (رسد به نظر می

) ٨٨نصرهللا، (یوحنا دمشقی دوران کودکی و جوانی خود را در رفاه و آسایس گذراند 
او پس از . سالی نزد پدرش در ادارۀ امور مالی دمشق به کار پرداخت رگو در دوران بز

گرچه زمان دقیق مرگ . مرگ پدرش، یکی از کارگزاران عالی رتبه در دیوان اموی بود
های  سرجون، پدر یوحنا مشخص نیست، اما زمان آخرین روایات مربوط به او، به سال

گردد و گفته اند که  باز می) م٧٠٥ـ٦٨٥/ق٨٦ـ٦٥( مروان   بن پایانی حکومت عبدالملک
 ). Sahas, 42(م از دنیا رفت ٧٠٥  او قبل از سال

روایتی حاکی از آن است که یوحنا دمشقی یکی از کاتبان عبدالملک بود و روزی 
آمد،  معاویه، که پس از مرگ سرور خود کمتر به دمشق می اخطل تغلبی، ندیم یزید بن 
 چه کسی منزل گزیدی؟ وی ۀدر خان: خلیفه از او پرسید. به دربار عبدالملک وارد شد

 ما أعلمک ! هللاکَلَقاتَ«: عبدالملک به او گفت.  سرجون در خانۀ کاتب شما، ابن: پاسخ داد
!  خوب و مناسب آگاه شدی؟ۀ، یعنی خدا تو را بکشد، چطور از این خان» المنازلبصالحِ

 ). ٨/٣٠١ابوالفرج اصفهانی، (سپس خندید 
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به حکومت رسید تیرگی ) م٧١٥ـ٧٠٥/ق٩٦ـ٨٦(عبدالملک، فرزندش ولید پس از 
روابط دربار اموی با مسیحیان، که در زمان عبدالملک آغاز شده بود، در دوران ولید روبه 

ترین مرکز عبادی مسیحیان  که وی کلیسای مار یوحنا را که مهم چنان. فزونی نهاد
این اقدام ولید ). ١٢٨ بالذری،( کرد دمشق بود، ویران و به مسجد جامع اموی ملحق

ولید بود  نامۀ خالد بن  اعتراض و نهایت آزردگی مسیحیان را موجب شد و برخالف امان
 .  شمرد که اماکن مذهبی مسیحیان را از گزند مسلمانان در امان می

   عمربا این حال، خدمت یوحنا دمشقی در دربار و دیوان اموی ادامه یافت، تا آن که
وی احکام . عنان خالفت را در دست گرفت) م٧٢٠ـ٧١٧/ق١٠١ـ٩٩(عبدالعزیز   بن

ای برای اهل ذمه وضع کرد؛ از جمله آنها از نشستن بر زین منع شدند و به  گیرانه سخت
از سوی دیگر، گذاشتن صلیب بر سقف . ایشان اجازه داد فقط از پاالن استفاده کنند

یمانی و پارچۀ خَز را برای آنان ممنوع اعالم کرد ها و کلیساها، و پوشیدن قبا، برد  خانه
مسیحیان همچنین، از دعا با صدای بلند در ). ٤٥٩ـ١/٤٥٨قیم،  ؛ ابن١/١٢٧ابویوسف، (

باید صدای ناقوس در بیرون  کلیسا و شباهت پوشش با مسلمانان منع شدند و اینکه نمی
مان او، کلیساهای تازه به فر).  ١٢٦٣ و ١٢٤١ و ٣/١٢٣٧قیم،  ابن(کلیسا شنیده شود 

 ).١/٤٥٨همان، (نامه ویران شد  ساز و بدون امان
 اهل ذمّه ی را برای دولتهم مناصب میتصدّعبدالعزیز در اقدام دیگری،  عمر بن 

در نتیجه بسیاری از مسیحیان برای . یند اسالم در آین، مگر آن که به دکردممنوع 
.  بر کیش خود ماندند و برکنار شدندتأمین معاش به اسالم روی آوردند و برخی نیز

 یوحنا دمشقی نیز که حاضر نبود کیش خود را تغییر دهد، از دیوان و دربار اموی اخراج
 رفت یکبیت المقدس سابا نزدیس قدیربه دبه این ترتیب، وی دمشق را ترک کرد و . شد

س از دستور  پ.)Glei, 295 ( پرداختیفلأو تا آخر عمر در آنجا ماند و به مطالعه و ت
مروان مبنی بر تغییر زبان دفاتر حکومتی از یونانی و پارسی به عربی در  عبدالملک بن 

 عبدالعزیز دومین مرحله پاکسازی حکومت اموی از   هجری، این دستور عمر بن٨١سال 
دربار اموی که در زمان معاویه و یزید مأمن شعرا و اطبای . عناصر غیرمسلمان بود

دان سرجون نیز در آن متنعّم بودند، با خالفت عبدالملک، ولید و عمر مسیحی بود و خان
.  اهل ذمّه بدل شدۀگیرانه دربار عبدالعزیز به محلی برای صدور احکام سخت بن 

مسیحیان به تدریج نفوذ خود در دربار را از دست دادند و تمایل آنان به همکاری با 
ل یوحنا دمشقی را بر آن داشت تا مجموعۀ این عوام. حاکمان جدید سخت کاهش یافت
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خدمت در دستگاه اموی را رها کند و در حالی که حدود چهل و پنج سال از عمر را در 
 .  زادگاهش، دمشق سپری کرده بود، رحل اقامت در بیت المقدس افکند

 سبب مهاجرت یوحنا از دمشق به دیر مار سابا، داستان دیگری نیز نقل شده است ۀدربار
ها و  ها، نقاشی  به مجسمه١آیکون: ها ارتباط دارد زعات مسیحیان پیرامون آیکونکه به منا

کشد یا تمثالی از  شود که یکی از قدیسان را به تصویر می نمادهای مقدس مسیحی گفته می
ها در سنت مسیحی جایگاه مهمی دارند و مسیحیان  این آیکون. مسیح و صلیب است

در قرن هشتم میالدی .  با حقایق ماورایی ارتباط برقرار کردتوان معتقدند با توسل به آنها می
پرستی دانستند و به مخالفت با آن  ها را نوعی بت برخی از مسیحیان ستایش آیکون

در مقابل، افرادی همچون یوحنا دمشقی به دفاع از .  نام گرفتند٢شکن پرداختند و تمثال
 ). ٢٤١ـ٢٣٦ان وورست، و( خوانده شدند ٣پرست ها پرداختند و شمایل آیکون

های یوحنا در دفاع از  های مشتمل بر سِیَر قِدّیسین آمده است که کوشش در کتاب
شکنان، از جمله لئوی سوم، امپراتور بیزانس شد، اما  ها، موجب خشم تمثال تکریم آیکون

توانست به او  کرد، امپراتور نمی از آنجا که یوحنا خارج از قلمرو بیزانس زندگی می
از همین روی، امپراتور به نویسندگان دربار دستور داد تا خط یوحنا را . بی برساندآسی

این نامه که شامل . آمیز با خطی شبیه به خط او بنویسند ای خیانت جعل کنند و نامه
خواست تا  خبر کمبود استحکامات نظامی دمشق و ضعف سربازان بود، از بیزانس می

لئوی سوم، این نامه را .  آن از مسلمانان اقدام کندگیری برای حمله به دمشق و بازپس
ای از طرف خود، که حاوی پیام دوستی و حسن نیت بیزانس بود، برای دربار  همراه نامه

 خشمگین شد و یوحنا را فردی خیانتکار  خلیفۀ اموی نیز با دیدن این نامه. اموی فرستاد
.  جای مشخصی از شهر بیاویزندشمرد و دستور داد تا دست راست او را قطع کنند و در

پس از مدتی، یوحنا از خلیفۀ اموی خواست اجازه دهد دست او را پایین بیاورند، تا از 
یوحنا دستش را به کتف چسبانید و در . آالمش اندکی کاسته شود و خلیفه نیز پذیرفت

 مقابل تمثال مریم مقدس، به نیایش پرداخت و از او خواست تا دستی را که به سبب
پس از آن که . هوش شد دفاع از آیکون او قطع شده است، شفا دهد و در حین نیایش بی

خبر این معجزه به . به هوش آمد، با کمال تعجب، دست قطع شده را شفا داده یافت
سرعت در شهر پیچید و خلیفۀ اموی با شنیدن این خبر، یوحنا را به حضور طلبید و از 

                                                                                                                                            
1. Icon. 
2. Iconoclasm.  
3. Iconodule.  
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برده بود، به سبب   وی که به اشتباهش پی. ه شدزد دیدن دست شفا یافتۀ او شگفت
اش از یوحنا پوزش خواست و او را به منصب قبلی بازگرداند، اما یوحنا  اقدام عجوالنه

نپذیرفت و از او اجازه گرفت تا به فلسطین برود و با موافقت وی راهی دیر مار سابا شد 
)Lupton, 28-30 .( 

های   جهان مسیحیت رواج یافت و در کتابانگیز در شرق و غرب این افسانۀ شگفت
نگاران قدیمی این قصه را نقل  سِیَر قدیسین جای گرفت، اما تنها کسی که در میان تاریخ

یک از مورخان بیزانسی که یوحنا دمشقی را به سبب  هیچ. کرده، میخائیل راهب است
 از سوی دیگر، .اند اند، از این قصه چیزی به میان نیاورده ها ستوده دفاع از آیکون

دانند که بر اساس   های قرون وسطی می پژوهان معاصر نیز این داستان را از افسانه تاریخ
 ). ١٠٣نصرهللا، (های نقادی متون، قابل اثبات نیست  روش

به هر حال، یوحنا چند دهۀ آخر عمر را در دیر مار سابا گذراند و سرانجام بین 
و پیکرش در دیر قدیس سابا ) Djakonov, 2/1063(م درگذشت ٧٥٤ تا ٧٤٩های  سال

گذاری شد  و کلیسای کوچکی در این دیر به اسم او نام) ١٦١نصرهللا، (دفن 
)Fiaccadori, 1313 .( دمشقی که تا قبل از ورود به دیر قدیس سابا، در سلسله مراتب

نصرهللا، (شد  کلیسایی جایگاهی نداشت و پس از آن نیز کشیشی ساده محسوب می
ها نوشت، در اوایل قرن نهم  ، به سبب  تألیفات مؤثری که در دفاع از آیکون)١٢٩

های  میالدی، یعنی چند دهه پس از مرگ لقب قدیس یافت و به عنوان یکی از شخصیت
همچنین با توجه به اینکه ). ١٦٥ـ١٦٤همان، (مشهور در کلیسای ارتدوکس مطرح شد 

یابد و بسیاری از  پنجم پایان نمیاز نظر کلیسای ارتدوکس، دوران آبا در قرن 
وئر، (نویسندگان بعدی مانند ماکسیموس و گریگوری پاالماس نیز در زمرۀ آبا قرار دارند 

، این کلیسا، یوحنا دمشقی را نیز به عنوان آخرین فرد از آبای یونانی معرفی کرد )٢٤٦
)Damascus, V.( 
 

 زمینۀ فکری یوحنا دمشقی. ٣
زبان سریانی که زبان رایج . ن سریانی، یونانی و عربی آگاهی داشتیوحنا دمشقی به سه زبا
زبان یونانی نیز . شد های عبادی در آن منطقه به این زبان انجام می مردم سوریه بود و نیایش

زبان االهیاتی مذهب ارتدوکس و زبان طبقۀ فرهیختۀ دمشق بود و خانوادۀ یوحنا از آن 
گفت  اصلی وی بود و با آن با سروران عرب خود سخن میآگاهی داشتند و عربی، زبان نژاد 
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دانیم که اخطل، شاعر بزرگ عرب، به  می). ٣٧، ی األرثوذکسیمان اإلیمئة مقالة فدمشقی، (
 . ، رفت و آمد داشت)٨/٣٠١ابوالفرج اصفهانی، (خانۀ یوحنا دمشقی و پدرش 

 همچون رها، در آن زمان، مدارس دینی دمشق در کنار دیگر مراکز بزرگ مسیحی
کردند و کتب درسی آنان به  شاپور ایمان مسیحی را ترویج می نصیبین، حیره و جندی

سرجون عالوه بر آن که فرزندش یوحنا دمشقی ). ٨٢نصرهللا، (های یونانی و سریانی بود  زبان
را برای تحصیل به مدارس دمشق فرستاد، راهبی سیسیلی را که در جنگ با مسلمانان اسیر 

این راهب . د، از بازار بردگان خرید و به عنوان معلم خصوصی فرزندش انتخاب کردشده بو
سیسیلی را که قَزما نام داشت، سرجون به عنوان فرزندخوانده پذیرفت و او مسئولیت آموزش 

آید، وی با شیوۀ  که از آثار یوحنا دمشقی به دست می چنان. دینی یوحنا را به عهده گرفت
ای آن آشنایی داشته و احتماالً بخشی از این آگاهی از  نی و شعرهای اسطورهتعلیم و تربیت یونا

 ).Sahas, 39-40(طریق  قَزما حاصل شده است 
با این همه، یوحنا دمشقی عمده حیات فکری خود را در دیر قدیس سابا سپری کرد 

ت قدیس م به دس٥٠١این دیر که در سال . و آثار االهیاتی خود را در این دیر پدید آورد
سابا و راهبانی که گرد او جمع شده بودند، ساخته شد، از اماکن مذهبی مهم در 

آمد و در طول سالیان دراز پذیرای راهبان و متألهان بزرگی  کلیسای شرق به حساب می
های مربوط به آبای   ارزشمندی داشت، و بسیاری از نوشته دیر سابا کتابخانه. شده بود

 ,Fiaccadori(شد  ان مسیحی و یونانی در آنجا نگاهداری میکلیسا و دیگر اندیشمند

از همین روی، در آثار وی ردّ پای بسیاری از آبا و اندیشمندان مسیحی را ). 1313
 موضع از آثار دمشقی، برگرفته از ٧٣٨بر اساس تحقیقات انجام شده، . توان یافت می

 ).١٢٤ـ١٢٣نصرهللا، (تألیفات دیگر اندیشمندان مسیحی است 
ترین جنبه های فعالیت یوحنا دمشقی در دیر سابا، تألیف آثاری در دفاع  یکی از مهم

که پیشتر بیان شد، نهضتی در روم شرقی شکل گرفت که  چنان. از شمایل مقدس بود
شکن خوانده شدند،  شمرد و پیروان آن که تمثال پرستی می ها را نوعی بت تکریم آیکون

در مقابل، افرادی . های مریم و قدیسان را نابود کنند رده بودند تا تصاویر و مجسمهعزم ک
دانستند که  پرست لقب یافتند، زیرا شمایل را نمادهایی از حقایق ملکوتی می شمایل

 . میان ناسوت و ملکوت نقش واسطه دارند
فرمان م امپراتور لئوی سوم استفاده از شمایل قدیسان را ممنوع و ٧٢٦در سال 

این دستور متأثر از جنبشی بود که در سال ). Cairns, 183(تخریب آنها را صادر کرد 
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های   در سرزمینم٧٢٤ـ٧٢٠/ق١٠٥ـ١٠١( عبدالملک   بن م به فرمان یزید٧٢٣/ق١٠٤
بخش قصرهای  روح زینت تا پیش از این فرمان، تصاویر موجودات ذی. اسالمی به راه افتاد
در زمان . ایج در شام، تصاویر و نقوشی از امپراتوران روم داشتهای ر امویان بود و سکه

ها شد، اما  مروان تصویر خلفای اموی جایگزین صورت امپراتوران روم بر سکه عبدالملک بن 
عبدالملک، که به یزید ثانی شهرت یافت، آیات قرآن را جایگزین آن تصاویر کرد و  یزید بن 

آوری و نابود کنند  ابد و کلیساهای قلمرو اسالمی جمعدستور داد تا همۀ تصاویر را از مع
  .شکنان شدت گرفت پرستان و تمثال پس از این دو فرمان، نزاع میان شمایل). ٢/٨٧ابونا، (

ابونا، ( عبدالملک بود  که بیان شد، یوحنا دمشقی در دوران جوانی ندیم یزید بن چنان
ها تأثیر ناگواری بر  در تخریب آیکون عبدالملک  و روشن است که اقدام یزید بن) ٢/٧٢

 . وی داشته است
ها قلم در دست  دمشقی که در آن زمان به دیر مار سابا رفته بود، برای دفاع از آیکون

های مقدس را بر اساس باورهای مسیحی تبیین  گرفت و کوشید تا ستایش از تمثال
ویر در عهد عتیق استناد نان که به ممنوعیت استفاده از تصاکش وی در پاسخ تمثال. کند
گفت که این ممنوعیت به سبب عدم امکان رؤیت خدا در آن زمان   چنین می١کردند، می

بوده است، اما پس از آن که خدا مجسّم شد و در انسانی به نام عیسی ظهور کرد، نهی از 
ستایش تمثال خدا نیز برداشته شد؛ زیرا در عهد جدید، خدا به راستی انسان شد، نه 

؛ بلکه حقیقتاً جوهر )٢ـ١: ١٨پیدایش(گونه که برای ابراهیم به هیأت انسان درآمد  آن
انسانی یافت و بر روی زمین و در میان مردم زیست و رنج کشید و بر صلیب رفت و از 

گونه که حمل خدا بر روی  بنابراین، همان. مردگان برخاست و به آسمان عروج کرد
شود، تمثال خدا بر  موجب نجات آنان شمرده میصلیب یکی از باورهای مسیحیان و 

توان آن را  روی صلیب نیز که یادآور همان حادثه است، باید مورد احترام باشد و نمی
 ).٢٤٩ـ٢٤٨، مئة مقالة فی اإلیمان األرثوذکسیدمشقی، (پرستی دانست  کفر و بت

به کار رفته در ها نه برای مواد  احترام به آیکون: یوحنا دمشقی در ادامه نوشته است
گونه که  آنها ست، بلکه به سبب حقیقتی است که در ورای این نمادها وجود دارد؛ همان

سجدۀ ما برای انجیل و صلیب، نه برای مواد آنها، بلکه برای الهامی است که به واسطۀ 
همچنین احترام و خشوع در برابر تمثال مریم و شمایل قدیسان . شود آن دو به ما می

                                                                                                                                            
  ، و از آنچـه       است  ین در زم   یین پا  ، و از آنچه      است   باال در آسمان     از آنچه   ی تمثال  یچ و ه   یده تراش  یصورت. ١

 ). ٥ـ٤: ٢٠خروج ( منما ت، و آنها را عباد  مکن  خود مساز؛ نزد آنها سجده ی، برا  است ین زمیر ز در آب
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ه حقیقتی است که تمثال نمایانگر آن است و آن خود مریم و قدیسین هستند نیز متوج
و احترام به آنان اکرام خدا ست، زیرا احترام به بندۀ مخلص و مطیع، نوعی اکرام نسبت 

 ). ٢٤٩همان، (به ارباب اوست 
 شمایل مقدس، کلیسای قسطنطنیه در ۀپس از حدود سه دهه از آغاز مناقشات دربار

این شورا که تحت . شورایی ترتیب داد تا حکم نهایی را در این باره صادر کندم ٧٥٤سال 
ها را ممنوع اعالم کرد و ستایش تماثیل را عمل  نفوذ امپراتور بود، خضوع در برابر آیکون

 Schaff, Nicene(گمراه کنندۀ شیطان دانست تا مردمان، مخلوق را به جای خالق بپرستند 

and post Nicene fathers, 14/1066 .( در این شورا، که هیریّه نام داشت، تصویب شد که
بر . اگر کسی جسارت کرد و کلمۀ خدا را با رنگ یا مواد به تصویر کشید، ملعون خواهد بود

همین اساس، یوحنا دمشقی به سبب حمایت از اکرام تماثیل و ستایش آنها ملعون شمرده 
تقوا و منحرف  ، دشمن امپراتور، آموزگاری بیشد و شورا وی را مردی شرور، خائن به مسیح

 ).Ibid., 1069-1071(کنندۀ تفسیر کتاب مقدس خواند 
م ٧٨٠در سال : پرستان تغییر کرد اما با تغییر امپراتور بیزانس، اوضاع به نفع شمایل

کنستانتین ششم، که کودکی ده ساله بود، با سرپرستی مادرش ایرنه به امپراتوری 
پرستی بود و با تغییر پاتریارک قسطنطنیه، شرایط  نه از طرفداران شمایلملکه ایر. رسید

م شورایی در شهر ٧٨٧وی در سال . را برای لغو فرمان ممنوعیت شمایل آماده کرد
نیقیه تشکیل داد که بیش از سیصد اسقف از کلیساهای شرق و غرب در آن شرکت 

پراتور لئوی سوم و احکام شورای در این شورا فرمان ام). Treadgold, 417-420(کردند 
ای برای رسیدن به حقایق  ها به عنوان واسطه هیریّه لغو گردید، و احترام به آیکون

 نام ٢ یا شورای دوم نیقیه١این مجمع که شورای جهانی هفتم. آسمانی پذیرفته شد
ها را از عبادتی که مخصوص خداست متمایز کرد و خضوع در  گرفت، ستایش آیکون

 ).Denzinger, 121(شمایل را یادآوری صاحب تمثال و ابراز عشق به او برشمرد برابر 
ها، در شورای هیریه  بر اساس برخی از مآخذ، افرادی که به سبب  ستایش آیکون

مورد لعن و طرد قرار گرفته بودند، در این شورا تکریم شدند و لعنت از آنها برداشته شد، 
ن یکی از مدافعان إکرام تماثیل، از او تمجید و تکریم از جمله یوحنا دمشقی، که به عنوا

، اما )١٤٩؛ نصرهللا، ٣٨، صالمئة مقالة فی اإلیمان األرثوذکسیدمشقی، (هم کردند 
های مرجع پیرامون شوراهای مسیحی و مصوبات آنها، اثری از تقدیس  نگارنده در کتاب

                                                                                                                                            
1. Seventh Ecumenical Council.  
2. Second Council of Nicene.  
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 Denzinger, 121-123; Schaff, Nicene(یوحنا دمشقی در شورای دوم نیقیه نیافت 

and post Nicene fathers, 14/1050-1115  .( 
های فکری یوحنا دمشقی ردّ باورهای ادیان غیرمسیحی و حتی  یکی دیگر از فعالیت

توان دریافت که  با مطالعۀ آثار دمشقی به خوبی می. مذاهب مسیحی غیرارتدوکسی بود
او بر . های آبای کلیسا نیز آشنا بود وی بر منطق و فلسفۀ یونان تسلط داشت و با آموزه

های کتاب مقدس و کلمات آبا به ابطال باورهای   و عبارت همین اساس، با استدالل
در این میان دین اسالم نیز از گزند حمالت او در امان نمانده . دیگران پرداخته است

ته است، اما وحیانیت قرآن و نبوت پیامبر اسالم نیز در آثار وی مورد انتقاد قرار گرف
: روش وی در نقد اسالم نسبت به روش او در نقد دیگر مکاتب فکری تفاوت اساسی دارد

های منطقی و فلسفی و بحث بر اساس  دمشقی در ردّ اسالم و قرآن به جای گزاره
های دینی، بیشتر به هجو و استهزاء روی آورده و به مقدسات مسلمانان توهین  آموزه

دار، ناپسند و جاهالنه  های آن را خنده ات قرآن و نام سورهوی بارها آی. کرده است
و سجدۀ مسلمانان در برابر کعبه و تقدیس ) Damascus, 153-154(توصیف کرده 

 ۀوی پس از طرح سؤالی دربار). Ibid, 156-157(حجراألسود را به سخره گرفته است 
ه این شتر زودتر از سرنوشت ناقۀ صالح و وضعیت کنونی آن، با بی ادبی پاسخ داده ک

جا خواهید  ها جای گرفته است و شما نیز به زودی همان در ارواح االغ] مسلمانان[شما 
 ). Ibid, 159(رفت 

های   آموزهۀهای ناروا، اطالعات نادرستی دربار از سوی دیگر، دمشقی عالوه بر نسبت
ا قرآن را در از جمله اینکه مسلمانان معتقدند پیامبر آنه. اسالمی مطرح کرده است
او سپس به تمسخر این اعتقاد پرداخته و اظهار ). Ibid, 155(خواب دریافت کرده است 

داشته که آن خواب باید به غایت طوالنی بوده باشد تا تمام قرآن در آن جای شود و 
حال ). Ibid(های خوابی طوالنی است، نه وحی االهی  نتیجه گرفته که مطالب قرآن بافته

نیامده وبنابر روایات شأن نزول قرآن، یک از منابع اسالمی  باوری در هیچآن که چنین 
شد  بسیاری از آیات قرآن در جمع صحابه و در حضور دیگران بر پیامبر اسالم نازل می

 ). ٥/٧٢١ی،بحران؛ ٩/٢٣یهقی،ب؛ ١٦/٢٩٨بن حبان، ؛ ا٥/٤١٣ ی،ترمذ(

 یزنام اسالم را نو  هناخت نشیت مستقل به رسمین دیک هرگز اسالم را به عنوان یو
 خوانده و آنان را هاجریان یا اسماعیلیانه، بلکه مسلمانان را   به کار نبردین دین ایبرا
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منظور او . ی کرده و دین اسالم را بدعت اسماعیلیان نام نهاده است معرف١دجالیشگام پ
هاجر راهیم و اب فرزند ،سماعیلاین نام، انتساب پیامبر اسالم و قبیلۀ آن حضرت به ااز 

 کتاب های عبارت بر اساس ه، زیرا داشتیین را در نظر آین ایروان پیرتحقاست و در واقع 
 یۀ اوبراهیم در ذرابود و عهد خدا با هللا   ذبیحسحاق، ا فرزندان إبراهیمیانمقدس از م

ه است  نبودیش بیا زادهیز شده، کنیف توصیکی به نکه یل با اینسماعا و شد ق محقّ
البته دیدگاه قرآن در این زمینه متفاوت است و در ). ١٣ـ٩: ٢١؛ ٢١ـ١٩: ١٧یشپیدا(

 ٢.آیات اسماعیل به عنوان قربانی معرفی شده است
 برای مسلمانان به کار برده، ینبوع المعرفةنام سومی که یوحنا دمشقی در کتاب 

 ,Aquinas(فت های قرون وسطی هم بسیار به کار ر است، که پس از او در نوشته» ساریّین«

منظور از این نام کسانی است که سارا، همسر ابراهیم آنان را از ارث محروم ). 1815 & 1622
، یعنی هاجر و اسماعیل و نسل آنان که بر اساس کتاب مقدس، از )Damascus, 153(کرد 

 ). ١٨ـ١٠: ٢١پیدایش(میراث ابراهیم محروم و از نزد او طرد شدند 
ستین بار یوحنا دمشقی آن را به کار برد، به تدریج در ادبیات این تعبیر، که گویا نخ

قرون وسطی به معنای وحشی شمرده شد و با همین معنا به مسلمانان یا افراد عرب 
چنین مفهومی از کلمۀ عبری پِرِآآدام به معنای مرد وحشی دریافت . زبان اطالق گردید

 و به صحرانشینی او ٣ر رفته استکا شده بود، که در کتاب مقدس در توصیف اسماعیل به
 به معنای ٤های صلیبی واژۀ ساراسِن در آغاز جنگ). ٢١-٢٠: ٢١پیدایش(اشاره دارد 

رفت، زیرا پیامبر خود  زمین برای تحقیر مسلمانان، به کار می وحشی را مسیحیان مغرب
 .  دانست را به اسماعیل منسوب می

، پرست بودند  درآغاز بتیانسماعیل ا:یوحنا دمشقی در یکی از آثار خود نوشته است
 از آسمان بر او ی ادعا کرد که کتاب٥یوسی راهب آریر یکثأ تتا آن که رهبر آنان تحت
 اشاره به وی در اینجا پس از.  و خلقت آمده استا خدۀ دربارینازل شده و در آن مطالب

                                                                                                                                            
1. Forerunner of the Antichrist. 

 اسـحاق  بشارت بـه تولـد   یرا ز، به قربانگاه برده شد    اسماعیل سوره صافات،    ١١٢ تا   ١٠١ یاتبراساس آ . ٢
یگـر  هللا، فرزنـد د     یح که ذب  دهد  ی نشان م  ینده، و ا   مطرح ش  ابراهیم کردن فرزند    یپس از داستان قربان   

 ).١٧/١٥٣بایی، طباط( بوده است ابراهیم،یعنی اسماعیل
 بـه معنـای آدم اسـت، و         ָאָדםبه معنـای وحـشی و       ֶּפֶראدر زبان عبری    ). ١٢: ١٦پیدایش (ֶּפֶרא ָאָדם. ٣

 . ترکیب این دو واژه به معنای انسان وحشی است
 . شود  ترجمه میSaracenی به صورت سارییّن و در انگلیسی به صورت واژه ساراسِن در عرب. ٤

5. Arian monk.  
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هللا بودن   و روحهللاةو، کلمبه دست ا یز خدا، خلقت همه چیگانگی قرآن، مانند یمتعالی برخ
 یغرا مبلّ )ص ( است، حضرت محمدیم و این که او فرزند مریح مسالوهیت انکار یح،مس
 . )Damascus, 153-154 (نکرده است نبوت خود ارائه یق تصدی برایلی که دلشمارد یم

های  ین کسی بود که در دفاع از آموزه اولبه نظر برخی از پژوهشگران، یوحنا دمشقی
 مربوط به یحید مساسنترین ا  اسالم و قرآن حمله کرد و آثار وی، از قدیمیمسیحی به

بسیاری از   و گذاشتیرثأ تیحیتها بر جهان مس تا قرنآراء او در این باب . استاسالم 
 ).٦٣ و ٥٩خلج اسعدی،  ( پرداختندیر تصوینگسترش همترویج و  به ی بعدیسندگاننو

 حضرت یت خود در برابر اسالم را بر شخصی جدل مباحثیوحنادمشقی، از یرویآنان به پ
 که به مسائل ی مسلمانان به عنوان افرادسرشت قرآن و یان و کیت، ماه)ص (محمد
ینی  زمیالت تمای از را بازتابی قرآنیشناس  دارند متمرکز کردند و معادیل تمایجسمان

 .)Glei, 299(دانستند 
 گرچه حجم چندانی ندارد، اما از  اسالم و قرآن،ۀهای یوحنا دمشقی دربار نوشته

ها در  او تنها از طریق متون با اسالم آشنا نشد، بلکه سال. منظر تاریخی بسیار مهم است
میان جامعۀ مسلمانان زندگی کرد و اسالم را از طریق معاشرت با حاکمان سرزمین های 

یگر، از سوی د. شناخت) ص(اسالمی، در زمانی نزدیک به زندگانی پیامبر اسالم 
 اسالم و ۀهای وی دربار شخصیت برجستۀ یوحنا دمشقی، موجب شده است تا دیدگاه

. شناسان غربی باشد ها سرمشق بسیاری از اسالم قرآن مورد توجه قرار گیرد و تا قرن
البته نقد او بر اسالم و قرآن علمی نیست، بلکه دفاعیه ای جدلی است که باورهای 

که آثار دمشقی حاکی از تسلط او بر منطق و  با این. اسالمی را به سُخره گرفته است
فلسفۀ یونان است، او در نقد خود بر اسالم و قرآن کمتر از برهان و استدالل فلسفی بهره 

های  این در حالی است که گزاره. باورهای این دین بوده استجسته و در صدد توهین به 
شمندی برای مطالعات االهیاتی بسیاری در قرآن مطرح شده است و منبع ارز

 . رود شمار می های االهیاتی به پژوهانه و بررسی دین
شناسی،  شناسی، گناه ای به معادشناسی، انسان دمشقی در ارزیابی قرآن، هیچ اشاره

که  همچنین با وجود این. شناسی قرآن نکرده است شناسی، خداشناسی و پیغمبر نجات
 ۀرود و آثار و اشعار بسیاری دربار مار میش شناسان بزرگ کلیسای شرق به وی از مریم

 . ای به وصف حضرت مریم در قرآن نکرده است مریم مقدس داشته، هیچ اشاره
توان دریافت که رهیافت دمشقی در نقد اسالم فاقد ارزش علمی  بر این اساس می
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. های شخصی برجای ماندۀ وی از دوران زندگی در دمشق است است و حاکی از خصومت
 رفتار حاکمان دمشق با خود را در قالب االهیات جدلی و با توهین به مقدساتی او سوء

 . زدند، منعکس کرده است که امویان از آن دم می
 

 تألیفات یوحنا دمشقی. ٤
 همراه ١پدران یونانی جلدی ١٦١ از مجموعۀ ٩٦ تا ٩٤آثار یونانی یوحنا دمشقی در جلد 

برخی از این . آنها نیز به عربی ترجمه شده استترجمۀ التین به چاپ رسیده و شماری از 
 ): ٢١٧،  المخطوطات العربیة لکتبة النصرانیهشیخو،(آثار را لویس شیخو نام برده است 

های خطی آن در المکتبة الشرقیه  نسخه( باب ٥٣، در  فلسفه و منطقۀدربار. ١
 ). بیروت و کتابخانۀ ملی پاریس

ن را برای قزما، استاد و برادرخوانده خود نوشت ، که یوحنا آ امانت مقدسۀدربار. ٢
های آن در کتابخانۀ واتیکان، کتابخانه ملی پاریس، کتابخانۀ الثلثة األقمار و  نسخه(

 ). المکتبة الشرقیه
 . )بیروت یهالشرقکتابخانه جرجس حلب و المکتبة  (٢گو با اسقف یعقوبیانو در گفت. ٣
 ).  روتی بهیه جرجس حلب و المکتبة الشرق کتابخان (٣در ردّ بدعت نسطوریان. ٤
 ). کتابخانۀ واتیکان (٤مناقشه میان یک مسیحی و مسلمان. ٥
 ).یهالشرقالمکتبة  (٥های مقدس در ردّ مخالفان تمثال. ٦
 .)کتابخانۀ ملی پاریس (عید بشارت مریم. ٧
 ).   یهالشرقالمکتبة  (٦ تثلیث مقدسۀدربار. ٨
  .)یهالشرقالمکتبة (  أقنوم خدای کلمه یکتا. ٩

 .)نسخۀ آن در کتابخانۀ ملی پاریس (بکارت مریم. ١٠
 ).یهالشرقلمکتبة ( ا٧های دوگانه مسیح  طبیعتۀدربار. ١١

 در شمار تألیفات وی ذکر شده، که تفسیری شرح الکتاب المقدساثر دیگری به نام 
 نبوعی، ی دمشقترین کتاب یوحنا مهم). ١٨٦نصرهللا، (های پولس است  بر نامه

                                                                                                                                            
1. Migne, J. P (ed.), PatrologiaGraeca, Paris: ImprimerieCatholique, 1857-1866.  
2. Πρoςτoν επισχοπoν δηθεντου δαραιας τον ιαχωδιτην. 
3. Κατα τησ αιρεσεωστωνΝεστοριανων. 
4. ∆ιαλεξισ σαρακηνου και χριστιανου. 
5. προστουσδιαβαλλοντασ τασ δγιδσεικονδσ.  
6. Περιτησ αγιασ τριαδοσ. 
7. Περιτωνεντωχριστωδυοθεληµατων. 
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. )Glei, 295 ( نوشت)م٧٤٣متوفی  (٢یومایی اسقف کاسماس مای که برااست،١المعرفه
 یسی به زبان انگلThe Fount of Knowledgeو با عنوان یونانی است  اثر ین ایزبان اصل

ترین منابع االهیاتی در مسیحیت ارتدوکس  این کتاب یکی از مهم. ترجمه شده است
 توماس ٣اه آن در کلیسای شرق، همانند کتاب جامع االهیاتآید، و جایگ شمار می به

 ).Cairns, 183(آکوئیناس در کلیسای غرب است 
 یونان ۀمسائل فلسفو  ٤ فلسفهۀبخش اول دربار: ش است سه بخیداراینبوع المعرفه

 ۀفرق ١٠٣ ست، و در آن ٥ها  بدعتۀ بخش دوم درباریالکتیک است به اختصار؛و منطق د
 ٦یمان اۀ دربار، و بخش سومشدهگذار نقد   به عنوان فِرَق بدعتیحیسمیر و غیحیمس

 .  استرا بررسی کرده یحی مسین راستیمان ا، مؤلفاست و در آن
ی بیان  اول، اصول کلبخش در :اند مترتب یکدیگر به صورت منظم بر قسمت سه ینا

 یقت پی به حقتواند ی آنها مۀ است و به واسطیه عقل انسان بر آنها متّکشده است، ک
 که به مکمّل ی بلکه به عنوان راهیقت، کشف حقی راه براینلبته نه به عنوان بهتر، اببرد
 ۀ مکاشفیر تفسیا یقت در کشف حقی عقل انسانیها در قسمت دوم، لغزش. داردنیاز 

یزم،  هلنیانیزم، آریت،چون بربرهایی  یوحنا مذاهب و ادیان و فرقه شده و یاناالهی ب
و یحی  مسین راستیماندر بخش سوم، ا. کرده است یابیارزاسماعیلیه را یهودیت و 

 ، مادر خدا، کتاب مقدسی، و رستگاریح خلقت، مسیث، و تثلید چون توحییباورها
 ینا.  است ها، در خالل صد فصل تبیین شده یکون و احترام به آیح مسییبازگشت نها

 ی فة مقالةمئال مستقل و با عنوانکرده  ترجمه ی به زبان عربدریانوس شکوررا اقسمت 
 .  استیده به چاپ رسی األرثوذکسیماناإل

 ی و ابتکاریع بدیم نوشته شده، اثر٧٤٣ پس از سالاحتماالً که  المعرفهینبوعکتاب 
 ی آن روزگار و باورهاینی و فرق دیکاتب فکر در آن، م بلکهنیست، یاتهدر اال

 .)Glei, 296(شده است  منعکس ی به خوبیزانسی بیحیتمس
 اسالم یندبه را  ١٠١، فصل  المعرفهینبوع در بخش دوم کتاب ی دمشقیوحنا

                                                                                                                                            
1. Πηγηγνωσεωσ. 
2. Cosmas of Maiouma.  
3. Summa Theologica.  
4. Κεφαλαια φιλοσοφικα. 
5. Περι αιρεσεων. 

6. ΟρθοδοξθΥ πιστεωσ. 
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 فصل ین از ایا  بخش عمدهوی.  استخوانده ١یانسماعیلااختصاص داده و آن را بدعت 
 سوره نساء و یات در اسالم اختصاص داده و از آی جنسیرا به احکام نکاح و رفتارها

 احکام ختنه و ، به در آخرو قسمت استفاده کرده ین در ا قرآنها و آیه های ه سوریگرد
 ناگهان ینجامتن در اپرداخته است، اما در اسالم اطعمه و اشربه مسائل مربوط به برخی 

 .  مانده استیناتمام باقکه گویی  یابد، چنان  مییانپا
 و  بین مسلمۀمناقشای است با عنوان   اسالم، رسالهۀاثر دیگر یوحنا دمشقی دربار

ها، مترجمی ناشناس به زبان   از بخش بدعت١٠١  این رساله را همراه فصل .مسیحی
 در سلسله منشورات النور ٢،الهرطَقَةُ المِئَةعربی ترجمه کرده و در عنوانی مستقل به نام 

ای فرضی است میان یوحنا با یک  این رساله مناظره. در بیروت به چاپ رسیده است
است تا به ایرادهایی که مسلمانان در آن زمان به مسیحیان مسلمان و در آن کوشیده 

کیشان خود را در برابر اشکاالت مسلمانان به  گرفتند پاسخ دهد و به این ترتیب هم می
 ۀ فرضی مطالبی پیرامون مسئله شرّ، آزادی ارادۀدر این مناظر. استدالل مجهّز کند

 مطرح شده و ٣عیسی با یوحنا مُعَمّدان ۀهای مسیح و مقایس هللا، تجسّد، رنج کلمةانسان، 
 .  إن قلتَ قلتُ، هر ایراد با پاسخ یوحنا کنار هم قرار گرفته استۀبه شیو

ا عنوان بدعت ینبوع المعرفه، ب کتاب ١٠١دمشقی در میان آثار خود، تنها در فصل 
های  ه تبیین آموزۀاسماعیلیان، به نقد اسالم و قرآن پرداخته است و دیگر آثار او دربار

مناقشه میان یک  «ۀحتی در مقال. مسیحی یا ردّ مکاتب فکری غیر از اسالم است
های اسالمی، عقائد مسیحی تبیین و اشکاالت  بدون انتقاد به آموزه» مسیحی و مسلمان

 . مسلمانان به باورهای آنان پاسخ داده شده است
 
  نتیجه

 نخست مربوط به کودکی، ۀورد: زندگی یوحنا دمشقی را باید به سه دوره تقسیم کرد
در این دوره مسیحیان در دربار اموی جایگاه مناسبی داشتند و . نوجوانی و جوانی اوست

وی در دورانی چشم به جهان گشود که . کرد دمشقی نیز در رفاه و آرامش زندگی می
زادگان دمشق به  سرزمین دمشق به تصرف مسلمانان درآمده بود و او که از اشراف

                                                                                                                                            
1. Heresy of the Ishmaelites.  

 . صدمین بدعت. ٢
 . یحیای تعمید دهنده. ٣
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آمد، پس از نیا و پدرش، سومین نسل از خاندان خود بود که در دیوان و دربار  حساب می
 . کرد اموی خدمت می

توان از اواخر حکومت عبدالملک تا زمان حکمرانی   دوم زندگی دمشقی را میۀدور
در این دوره که حدود دو دهه به طول انجامید، رویکرد . عبدالعزیز در نظر گرفت عمر بن

های آنان به نصاری رو به فزونی  گیری ه مسیحیان تغییر کرد و سختامویان نسبت ب
نامالیماتی که دمشقی در این دوره از سوی حکومت دید، موجب شد که پس از . نهاد

حدود نیم قرن زندگی در دمشق، جالی وطن کرده و همچون راهب در دیر قدیس سابا 
 . در بیت المقدس مسکن گزیند

سالی اوست، در دیر مارسابا، که به  سالی و کهن بوط به میان سوم زندگی دمشقی مرۀدور
 . جای خدمت در دیوان دمشق، به تألیف آثار االهیاتی، از جمله در ردّ اسالم و قرآن پرداخت

و   دوم زندگیۀهای وی در دور با تأمل در رهیافت دمشقی در ردّ اسالم، تأثیر رنج
نقد وی بر اسالم و قرآن آکنده از . ستهنگام خدمت در دربار امویان قابل مالحظه ا

توهین و تحقیر است و واژگان و تعابیر او در این باب، دون شأن متألهی مسیحی یا 
حال آنکه دمشقی از دانش منطق . دارد» تشفّی «ۀمردی مقدس است و گویی بیشتر جنب

 آکنده از مند بوده و به زبان االهیات آشنایی داشته است و هم قرآن کریم و فلسفه بهره
که متفکران بزرگ اسالمی همچون فارابی،  های عقلی و االهیاتی است؛ چنان گزاره
 . اند رشد و مالصدرا با دقت در این آیات به معارف بلندی دست یافته سینا، ابن ابن

 یونان و ۀدمشقی که در ردّ دیگر مکاتب فکری یا اثبات باورهای مسیحی از فلسف
ی استفاده کرده است، در نقد اسالم و قرآن به واژگان سخیف کلمات آبای کلیسا به خوب

 باورهای اسالمی به دست داده ۀآورده و گاه اطالعات نادرستی دربار آمیز روی و مسخره
خودداری کرده و آن را بدعت اسماعیلیان » اسالم«دمشقی حتی از بردن نام . است

 و نقد باورهای مخالف طبیعی البته پافشاری یک دیندار بر باورهای خود. خوانده است
است، اما تفاوت رهیافت دمشقی در نقد اسالم با رهیافت او در نقد دیگر مکاتب فکری و 

دهنده تنفّر  های منطقی، نشان ادبانه به جای براهین و استدالل استفاده او از کلمات بی
ست، بلکه  اسالم نقد علمی نیۀهای او دربار وی از اسالم است و حاکی از آنکه نوشته

هایی است که وی از سوی مدعیان جانشینی پیامبر اسالم دید و کوشید تا  انعکاس رنج
 . با وهن دین رسمی امویان، به نامالیماتی که از سوی آنان دیده بود، پاسخ دهد
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