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  چکیده

ای فراهم نمود تا آنان به عنوان خلفای مسلمانان به قدرت رسیدن امویان در شام زمینه
دادند، توسـعه  ظمی از ساکنان شام را تشکیل میروابط خود را با اهل ذمه که بخش اع

دهند. ساکنین شام که تا قبل از فتح اسالمی تحت تابعیت دولت روم بودند، اکنون باید 
در این شرایط اهل ذمه باید موقعیت  پذیرای حاکمیت جدید مسلمانان باشند. بنابراین

کردنـد، از  حفـظ مـی  چنـان   ر زمان تسلط رومیان داشتند را هماجتماعی و اداری که د
مندی از تخصص و طرفی خلفای اموی نیز برای اداره قلمرو گسترده خود، نیازمند بهره

تحلیلـی در صـدد   ـ   براین اساس این پژوهش به روش توصیفیتجارب اهل ذمه بودند. 
اهل ذمه در ساختار اجتماعی دولت امـوی چگونـه   پاسخ دادن به این پرسش است که 

را حفظ و تثبیت کرده و افزون بر آن توانستند بر ساختار اداری موقعیت اجتماعی خود 
  امویان مسلط شوند؟ 
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  مقدمه
ی مناسـبات دسـتگاه   با به قدرت رسیدن امویان و انتقال مرکز خالفت به دمشـق دامنـه  

ردیـد. همچنـین، گسـترش روزافـزون قلمـرو خالفـت و       تـر گ  ذمه گسترده خالفت و اهل
تر شدن نظام مدیریتی و تشکیالت اداری سبب شد میزان نفوذ ذمیان که در این  پیچیده

های الزم برخوردار بودند در دستگاه خالفت بیشتر گردد. نیـاز  عرصه از تخصص و مهارت
تر نمـوده، و ضـرورت   بـرداري از تجـارب ذمیـان ایـن راه را همـوار     عملي امویان به بهـره 

ساخت. دستگاه اداري و مـالي امویـان در شـام مراحـل ابتـدایي       بیشتربکارگیری آنان را 
کرد در نتیجه خلفاي اموي ناگزیر بودند از تجارب و تخصـص  گیري خود را طي ميشکل
ای از ذمیان شام مسیحیان بودند. آنها با عقد پیمـان  ذمه استفاده نماید. بخش عمده اهل
لت اسالمي به کسوت شـهروندان جامعـه اسـالمي درآمـده بودنـد و خلفـاي امـوي        با دو
را به عنوان شهروندان جدید پذیرفته و از تجربه و تخصص آنـان در اداره   بایست آنان مي

امور قلمرو خالفت بهره بگیرند چراکه؛ خلفاي اموي، نیـروي مـاهر و متخصـص در امـور     
مـالي کـه از مهمتـرین     لیل کتابت و مدیریت اموردیواني در اختیار نداشتند، به همین د

 مناصب اداري بود به ذمیان سپرده شد.  
ذمه در ساختار دسـتگاه خالفـت امـوی و تحـوالت      با توجه به اهمیتی که حضور اهل

رویکـرد  منـدی از  طلبید پژوهش مسـتقلی بـا بهـره    رو می جامعه مسلمانان داشت، از این
ذمـه در   اهـل اساسی پاسخ داده شود کـه   این پرسشتحلیلی صورت بگیرد و به  توصیفی

و توانستند بـر   را حفظ و تثبیت کرده ساختار دولت اموی چگونه موقعیت اجتماعی خود
  ساختار اداری امویان مسلط شوند؟ 

پژوهش بر این پایه استوار است که خالفت امـوی بـه دلیـل گسـتردگی قلمـرو،       فرضیه این
بود که در امور اداری و دیوانساالری متخصص بـوده و از تجربـه و    مندی از نیروهایینیازمند بهره

  ذمه بهره گرفتند.  آگاهی کافی و وافی برخوردار باشند به همین دلیل از اهل
  

  پیشینه موضوع پژوهش
ای مسـتقل تـالیف یـا    ی موضوع مورد پژوهش، هرچند تاکنون کتاب یـا مقالـه  در زمینه

ر درآمده است، بیشتر معطوف به دوران خالفت عمر چاپ نشده و آنچه که به رشته تحری
بررسی و کنکاش قرار داده و کمتر به امور  مورد سیاسی رابن عبدالعزیز بوده و یا مسائل 

ای میان برخی آثار اشارات جسته و گریختهاند. اما با این وجود، در  اداری امویان پرداخته
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« ی . برای نمونه، نویسندگان مقالـه به حضور ذمیان در دستگاه خالفت امویان شده است
-ادعا کرده» بررسی اقدامات واصالحات مذهبی عمربن عبدالعزیز از نگاه مورخان اسالمی

اند کـه هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی اصـالحات و اقـدامات اداری و مـذهبی عمـربن          
 ، اما فقط به عزل و نصب حکام و ساخت کاروانسرها پرداخته شـده اسـت   عبدالعزیز است

روابـط فرهنگـی   «، بـا عنـوان    ارشـد معصـومه کشـاورز   نامه کارشناسـی ). در پایان1394(
صـفحه)  2( نیز به چند گزارش تاریخی بسیار کوتـاه  »ذمه در دوره امویان مسلمانان و اهل

که به حضور سرجون، ابن اثال و ابن بطریق در دستگاه خالفت امـوی اشـاره دارد، اکتفـا    
ش آنـان در  مناسبات خلفای اموی با مسیحیان ذمی و نق«یدر مقاله .)1393( شده است

ذمـه در   ی کـه حـاکی از حضـور اهـل    یها گزارشبه نویسندگان »پیشرفت علوم مسلمانان
اند اما چون بیشتر به مباحث مختلـف اقتصـادی،    اشاره کرده ،دستگاه خالفت اموی است

  است.  سیاسی، فرهنگی پرداخته شده، مباحث اداری مورد غفلت واقع شده
قسمتی از مبحـث   ،»فرهنگ و تمدن اسالمی«دکتر محمد سپهری، در اثر خود تاریخ 

ساختار اجتماعی کتاب را به طبقات اجتماعی و پیروان ادیان در این دوره اختصاص داده 
ذمـه  اهـل  که مطالب ایشان هم بیشتر ناظر به کلیات دیدگاه اسالم و تعامل مسلمانان بـا 

ذمـه  های اهـل هایی را از آزادیه به ذکر مصادیق پرداخته، نمونهاست و در مواردی هم ک
سیاسـة عمـر   « عزالدین جسوس هم در مقالـه  های دینی و فرهنگی آورده است.در حوزه

بی تا) بیشتر روابط خـارجی دسـتگاه   » (الخارجیه و موقفه تجاه اهل الذمه  بن عبدالعزیز
ذمـه در   ر خالفت عنوان مقاله کمتر از حضور اهلمورد مداقه قرار داده و ب خالفت را با بیزانس

مالمـح  «بدنه دستگاه خالفت صحبت به میان آورده است. عمادالـدین خلیـل هـم در اثـرش:     
فصـلی را بـه مباحـث اداری اختصـاص داده     » االنقالب االسالمی فی خالفه عمربن عبـدالعزیز 

پرداختـه اسـت    هـای سیاسـی حکـام در قلمـرو خالفـت      است، اما بیشـتر بـه عـزل و نصـب    
جسـته و  هـای   هـ.ق). سرتوماس آرنولد نیـز در کتـاب تـاریخ گسـترش اسـالم اشـاره      1398(

 ).1385ذمه در ساختار اداری امویان دارد کـه بسـیار انـدک اسـت (     ای به حضور اهل گریخته
ــاب   ــم در کتـ ــون هـ  THR CALIPHS AND THEIR NON-MOSLIM"تریتـ

SUBJECTS" ذمـه در ابعـاد سیاسـی اقتصـادی و اجتمـاعی       به بررسی مناسبات خلفا و اهل
نوشـتار بـر روی مباحـث     پرداخته اما در بحث اداری کمتر ورود پیدا کرده و بیشترین تمرکـز 

رو، نویسـندگان پـژوهش پـیش رو در صـدد      م). از این1930اداری حوزه مصر اسالمی است (
      تبیین نمایند. ذمه را در ساختار اداری امویان هستند نقش اهل
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  ذمه به دستگاه خالفت اموی وند ورود اهلر
هاي مختلف اجتماعي، سیاسـي و دینـي بودنـد کـه در بـه       ساکنین شام متشکل از گروه

هـ.ق) نقش بسزایي داشتند. به همین دلیل، اولین اقـدام  60-41( خالفت رسیدن معاویه
یرومنـد  پیماني با قبایل نمعاویه در راستاي تثبیت حکومتش جلب رضایت اهل ذمه و هم

، از  ی این قبایل که در پشتیباني و به خالفـت رسـیدن معاویـه   عرب منطقه بود. از جمله
هیچ کوششي دریغ نکردند، قبایل یمني بودند. از طرفی، معاویه نیز با برقراري ازدواج بـا  

 ) این هم پیمـاني 696/ 4؛ بلعمي، 391و127الزبیري، (مادر یزید) ( میسون، دختر بحدل
د. همسر معاویه از مسیحیان یعقوبي و در عین حال، عرب محلي و از قبیلـه  را تحکیم کر

کلب بود. درست مانند همسر عثمان نائله که او هم مسیحي و از طایفه کلـب بـه شـمار    
هـا در اختالفـات داخلـي شـام سـخت طرفـدار امویـان شـد         رفت و ایـن طایفـه بعـد    مي

ــان، ــین، 199-200(جعفری ــادر برخــ). همچن ــام، يم ــانکن از حک ــد یحيمســ یزک  بودن
گسـترش فرهنـگ    ). از اینرو، این امر خـود از اسـباب نفـوذ ذمیـان و    128الخربوطلي، (

 عصر اموي شده بود.در جامعه  یحيمس
معاویه از جمله خلفای اموی بود که در ابتدای خالفـتش از ایجـاد ایـن رابطـه سـود      

را بـه آنـان    رچه بیشتر خودذمه برقرار کرد تا بدین شیوه ه جسته و پیوند سیاسي با اهل
چراکـه؛ امویـان در عـراق و حجـاز      ،تـر کنـد  محکـم  هاي حکومت خود را نزدیکتر و پایه

محبوبیت چندانی نداشتند. به تّبع برقراري این پیوند سیاسي و همچنین، به دلیل عـدم  
برخورداری اعراب از سواد و آگاهی و عدم اشراف آنان بـه مسـائل اداري زمینـه و بسـتر     

ذمه در بدنه خالفت جدیدي که متولیان آن هیچ گونه آشـنایي   اسبي براي حضور اهلمن
  - که بـه زبـان یونـاني و فارسـي بـود     -با ساختارهای اداري و دیوانی منطقه شام و عراق 

). در آغاز فتوحات، تعداد غیـر مسـلمانان در   1/466ابن خلدون، ( فراهم گردید ،نداشتند
پـذیر را در  ز مسلمانان بود، این امر سیاستي نرم و انعطـاف هاي مفتوحه بیشتر اسرزمین

ای در سو، چون امویـان فاقـد هرگونـه تجربـه    ). از یک489لمبتون، ( طلبیدبرابر آنان مي
امور کشورداري بودند، ناگزیر بودند به نیروهایی متوسل شوند کـه از مهـارت و کـارداني    

چ کدام از خلفاي راشدین مسـیحیان را بـه   بنابه گزارش یعقوبي هی .الزم برخوردار باشند
). وي در 2/152یعقـوبي،  ( کار نگرفتند و معاویه اولین فردي بود که چنین اقـدامي کـرد  

عرصه نظامي هم به مسیحیان ذمی متوسل شده بود؛ سپاه خود را به تأسي از لشـکریان  
مسـیحي،   هايبیزانس به یک دستگاه جنگي تبدیل کرد که قلب آن عبارت بود از سوري
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). از امور جالب توجه در این دوره، کثرت تعداد کارمنـدان و  308ها (حتّي، اعراب سوري و یمني
مقامات غیرمسلمان به ویژه مسیحیان، در دستگاه خالفت امـوي بـود. همـین امـر سـبب شـده       

توان گفـت ایـن مسـیحیان بودنـد کـه در       تقریبا مي«مستشرقي همچون آدام متز بیان کند که: 
تـوان بـه    ). در تأیید این سـخن متـز مـي   1/66(متز، » کردند اسالم بر مسلمین حکومت مي بالد

، ، گهبدان، رنگرزان، صرّافان و دباغـان یهـودي   گزارش مقدسي اشاره نمود که حتي در قرون بعد
  ).1/258و بیشتر پزشکان و نویسندگان هم مسیحي بودند (مقدسي، 

گیـري  الفت امـوي از همـان ابتـدای شـکل    سطوح دستگاه خبیشتر ذمه به  ورود اهل
 ذمه بخش قابل توجهي از جامعه اسالمي را تشـکیل  خالفت آنها در شام آغاز گردید. اهل

. توجهي نشـان دهنـد  خواستند نسبت به این توده انبوه اجتماعی بيدادند و خلفا نمي مي
هـم بتواننـد    رو، چتر سیاست حمایتی خود را چنان گسترده کردند که این عناصراز این

در زیر آن قرار بگیرند. به همین دلیل، پس از فـروکش کـردن تـب فتوحـات چـون امـر       
یافـت، آنـان همچنـان در    منصـبان مسـیحي تمشـیت نمـي    حکومت بدون وجود صاحب

تـوان بیـان کـرد    ). بنـابراین، مـی  69اشـپولر،  ( مناصب و مقامات سابق خویش ابقا شدند
، مشـاوره و   های ندیمیهای سیاسی، مناصب و مسئولیتو پیوند  ذمه از طریق ازدواج اهل

مندی از عدم آگاهی اعراب در امـور اداری سـود جسـته و    گری، و بهرهکارگزاری، نظامی
  موقعیت اجتماعی خود را حفظ و  وارد دستگاه خالفت اموی شدند.  

  
  خاندان سرجون و دیگر ذمیان در ساختار اداری امویان

بعد از فتح شام در دستگاه خالفت امـوي موقعیـت اجتمـاعی     هاي مسیحي که از خاندان
سرگیوس) ارتودوکس بودند که از میان آنهـا سـرجون   ( مناسبی یافتند، خاندان سرجون

قدیس یوحنـا دمشـقي)   ( بن منصور، منصور بن سرجون و منصور بن سرجون بن منصور
بـود. وي از   به دولت اموي در دمشق خدمت کردند. سرجون بن منصور مسیحي و رومي

هـایي در زمـان دولـت بیـزانس داشـتند.      ها سمتهاي آن هخانداني بود که برخي از چهر
امیـر الخـراج) دولـت بیـزانس در دوران امپراطـوري      ( سرجون یکـي از مقامـات مالیـاتي   

). وي حتي در دوران تصـرف دمشـق توسـط    2/5سعید بن بطریق، ( موریس و هرقل بود
دار بود و زماني که هراکلیـوس بـه   الیاتي این ناحیه را عهدهایرانیان همچنان مسئولیت م

اورشلیم آمد و خواستار خراج دمشق شد چون منصور پاسخگو نبود وي را تنبیه و مـورد  
  ضرب و شتم قرار داد. 
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ی هراکلیوس را بـه دل بگیـرد و بـه هنگـام حملـه      این رفتار باعث شد که سرجون، کینه
راکلیوس دریغ نموده، غوغایي در شهر براي ترساندن سـربازان  اعراب حمایت مالي خود را از ه

رومي به راه انداخت. وي به هنگام حمله اعراب خود به دروازه شرقي دمشق رفـت و بـا خالـد    
). وي بعـدها در ارتقـا هنـر کتابـت عصـر      72؛ شیخو، Griffith, p29بن ولید همکاري نمود (

عبـدالملک   مروان بـن حکـم و  ه، یزید بن معاوی ه،معاویاموي نقش بسزایي ایفا کرده و کتابت 
) و توانســت 1/69؛ قلقشــندي، 252و 4/247را بـر عهــده گرفـت (ابــن عبدربـه،     بـن مــروان 

همچنان موقعیت اجتماعي خاندان خود را در حکومت جدیـد حفـظ و متصـدي امـور مـالي      
یاسـت  ). سـپس بـه ر  22؛ جهشـیاري،  228؛ خلیفه بن خیاط،  8/3492معاویه شود (طبری، 

  دیوان مالي قشون منصوب شد، اما بر دین مسیح باقي ماند و یک کلیسا احداث نمود.
). معاویـه  218اش بعدها وزیر مالیه شد (اولیري، دار و نوهپسر او در زمان عبدالملک خزانه

تسامح و تساهل مذهبی بسیاری در برابر مسیحیان ذمی از خود نشـان داد بـه همـین دلیـل     
انه خوشرفتاري که معاویه نسبت به خانواده سرجون داشـت ابـراز وفـاداری    مسیحیان به شکر

کردند. به طوري که در تواریخ و سنن مسیحي و اسپانیولي شـواهد و آثـار آن بـاقي اسـت     مي
رسد که احترام ورزی به مسیحیان شـام، معاویـه را   ). با این همه، به نظر نمی104(بروکلمان، 

  ).57نسی مانع آمده باشد (هاوتینگ، های نظامی به بیزا از یورش
هــ.ق) بـه عنـوان مشـاور حضـوري فعـال       60-64( سرجون بن منصور در دربار یزید

؛ شـیخو،   17/192ابـوالفرج االصـفهاني،   ( یزید، ندیم او بـود  میگساریداشت و به هنگام 
یحي مس يهابر اساس آموزش یشترب یت یزیدرشد و ترب). همین امر سبب گردید که 73
  .ياسالم یمتا تعال دباش

ع) خـط  (  سرجون بن منصور در جریان واقعه عاشورا براي سرکوبي قیام امام حسـین 
هـاي جاسوسـانش در    داد. یزید هم به محض دریافـت گـزارش  مشي سیاسي به یزید می

گیري ضعیف والي شهر، نعمان بـن بشـیر، در رویـارویي بـا تحـوالت       کوفه، درباره موضع
مسـیحي بـه مشـورت پرداخـت تـا        ن عقیل، با مشاورش سرجونناشي از حضور مسلم ب

رهنمودهاي او را پیش از فوت وقت براي حل مشکالت و سرکوبي کوفیان به کار ببنـدد.  
ع) به سوي کوفه، این سرجون مسیحي بود که یزیـد را بـا وجـود    ( با حرکت امام حسین

ت کوفه منصوب کنـد تـا بـه    اینکه از عبیدهللا بن زیاد خشمگین بود، متقاعد کرد به امار
؛ 7/2917طبـري،  ( دفع مسلم بن عقیل و خاموش کردن قیام و نهضت حسیني بپـردازد 

رسـد   ). بنـابراین، بـه نظـر مـی    26؛ جهشـیاري،  11/115اثیـر،  ؛ ابن845اعثم کوفي، ابن
  ع) نیز نقش قابل تاملي داشتند.( مسیحیان ذمي در سرکوبي قیام امام حسین
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ظ موقعیت اجتماعي و خانوادگي خود توانسته بود امر کتابت سرجون همچنین با حف
). سـپردن  1/69قلقشـندي، ج ( را نیز بر عهده بگیرد مروانبنعبد الملک حکم وبنمروان

تربیت یکي از فرزندان یزید به شخصي مسیحي نشـان دهنـده نفـوذ و موقعیـت خـاص      
نفوذ و برخورداري از پایگـاه  اجتماعی این گروه در ساختار دستگاه خالفت بود. این روند 

اي بـود کـه مسـیحیان یعقـوبي و مـاروني اختالفـات        اجتماعي نسبتا مستحکم به گونـه 
  ). 291ابن جوزي، تذکره خواص، ( کردند. مذهبي خود را نزد وی مطرح و برطرف مي

، ذمیانی دیگر بودند که در غالب ندیم، مشـاور و کـارگزار در    عالوه بر خاندان سرجون
اثال نصـراني یکـی دیگـر از    خالفت اموی به جایگاه رفیعی دست یافته بودند. ابن دستگاه

). وي به دلیل همکاري با معاویـه در  418حبیب، ابن( این کارگزاران و طبیب معاویه بود
که در ناحیه شام به مانند پدرش اعتباري کسب کـرده  -خالدبن ولید بنقتل عبدالرحمان

؛  153/ 2؛ یعقـوبي،  7/2793طبري، ( حمص منصوب شد آوري خراجبه سمت جمع -بود
  ).  16/163عساکر،  ابن

افزون بر این، به پاس این خدمت معاویه وي را مادام العمـر از پرداخـت مالیـات امالکـش     
هاي تـاریخي نفـوذ مسـیحیان ذمـي در دسـتگاه       ). این گزارش326/ 10اثیر،  معاف کرد (ابن

دهد. به طوري کـه معاویـه بـراي از میـان بـردن رقبـاي        خالفت معاویه را به خوبی نشان می
سیاسي خود به آنان متوسل شده بود. عالوه بـر معاویـه، کـارگزارانش نیـز از ذمیـان در امـور       

کردند، چنانکه در خراسان، عبدالرحمن بـن زیـاد فـردي مسـیحي بـه نـام        اداري استفاده مي
  ).24جهشیاري، اسطفانوس (استفان) به عنوان کاتب خویش انتخاب کرد (

ارتباط معاویه با مسیحیان ذمي چنان تنگاتنگ بود که در مسائل حقـوقي آنـان نیـز    
). اتخـاذ ایـن   5/234، انسـاب االشـراف  بـالذري،  ( نمود کرد و راي صادر ميورود پیدا مي

به برقراري عـدالت،  ، ، مورخ مسیحي رویه از سوی معاویه سبب گردید که یوحنا برفنکابي
). معاویـه نـه تنهـا    2/53ابونـا،  ( دیني مسیحیان درزمان وی اذعـان کنـد   امنیت وآزادي

یزیـد را بـه همراهـي    ، ذمه در زمان خود وضع نکرد بلکه فرزنـد خـود  محدودیتي بر اهل
حکَم نصراني به مکه فرستاد ). این امر موضوع جدیدی بود کـه  175، أصیبعةأبيابن( ابوالْ

بـه ویـژه   ( ذمـه رسـد اهـل   نظـر مـي  نابراین، بـه در دوران خلفای راشدین رواج نداشت. ب
مســیحیان) در دوران خالفــت معاویــه از اســتقالل و آزادي عمــل برخــوردار بــوده و بــه 

  موقعیت اجتماعي مناسبی دست یافته بودند.
ذمه تا بدانجا رسـیده بـود کـه معاویـه در      روند رو به رشد ارتقاء منزلت اجتماعي اهل
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(قلفـط بـن مـورق) داشـت از سـفیري       1زانس لـوی سـوم  روابط خارجي که با پادشاه بیـ 
 گرفـت  مسیحي رومي بنام فناق براي برقراري روابط دوستانه، مکاتبه و مصالحه بهره مـي 

  ).1/320مسعودي، (
را در دستگاه خالفتي که وابستگي فراواني بـه شـعر    از دیگر عواملی که حضور ذمیان

لفای اموی از شعر به عنوان یک حربه بخشید، ادبیات و قصه گویي بود؛ خ داشت قوت می
گرفتند. بـه  و ابزار جهت سرکوب مخالفان و همچنین تثبیت قدرت سیاسي خود بهره می

حضور شعراي نصراني در دسـتگاه   کردند.همین دلیل، آنان از شعراي نصراني حمایت می
ی نتیجهکرد که فراهم می خالفت زمینه ترویج اشعاري با محتواي مدح، تفاخر و هجو را

 هاي کهن دشمني و فخرفروشي در قالـب شـعر بـود   آن، ترویج و زنده شدن دوباره شیوه
امیه اسـت کـه بـه    شیبان یکي از آن شعراي نصراني دربار بنيبن). نابغه85سهیل قاشا، (

کرد. وي در اشـعارش در نـزد خلفـا بـه      مدح آنان پرداخته و عطایایي نیز از آنها دریافت 
ابـوالفرج  ( خورد و از مداحان عبدالملک بن مروان و پسـرش ولیـد بـود    انجیل سوگند مي
  ). 78/ 7االصفهاني، ج

ـلت بـن الطّارقـة    ابـوالفرج  ( تغلبـي معـروف بـه اخطـل شـاعر      غیاث بن غوث بن الصّ
در  ی). از دیگر مسیحیاني است کـه نفـوذ بسـیار   17/71؛ ذهبي، ج 417/ 8االصفهاني، ج

). در واقـع  6/148ابن عبدربه،( خالفت عبدالمک داشت دستگاه خالفت اموي تا به دوران
،  قبیله مسیحي تغلب و شاعرش اخطل در تثبیت قدرت امویان نقش بسزایي ایفـا کردنـد  

به طوري که اخطل در اشعارش از امویان به عنوان حاکمان شرعي خالفت اسـالمي یـاد   
ود مسـئله انتقـال   ) و بدین شیوه در صدد بPinckney Stetkevych, p129-134( کرد مي

خالفت به امویان را قانوني جلوه دهد. وي با حضور در کنار خلیفه به سرودن اشعاري در 
دینـوري،  ابن قتیبه( پرداخت و خود نیز به نوشیدن آن مبادرت مي نمود وصف شراب مي

  ) 199،  ابن المعتز؛ 4/35
 کـرد  ا مـدح مـي  پرداخت و یزیـد ر  اخطل در حضور یزید بن معاویه به هجو انصار مي

). وی یزید را از نظر سیاسـي و مـذهبي تحـت    48/104عساکر،  ، ابن6/170ابن عبدربه، (
 ص) بود( تأثیر قرار داده بود و یزید هم خواهان چنین شاعري براي مقابله با انصار پیامبر

)Pinckney Stetkevych, p132 ارادت اخطل به یزید سبب گردید که بعد از مرگ وي .(

                                                                                                                                        
براي اطالع بیشتر بنگرید به عزالدین جسوس، سیاسه عمربن عبدالعزیز الخارجیه و موقفه تجاه اهـل  . 1

 . 15-45الذمه، بي جا، بي تا، 
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). آزادي دینـي اخطـل در دربـار خلفـا و عـدم      2/57در رثاي او بسراید (مسعودي،  اي قصیده
، مست و در حالیکه لباس خـز بـر تـن     اي بود که اخطل پایبندي امویان به امور دیني به گونه

عسـاکر،   رفـت (ابـن  ، بدون اجـازه نـزد عبـدالملک مـي     داشته و صلیبي از طال برگردن آویخته
امیه، شاعر امیرالمـومنین و  مقام وي را ارتقاء داده و وي را شاعر بني). عبدالملک نیز 48/104

) در حالی کـه اخطـل از پـذیرش اسـالم سـخت      85کرد (سهیل قاشا، شاعر عرب خطاب می
محابا با متشرعین مدینه کـه  ). وي حتي در اشعارش بي150کرد (آربري و دیگران،  امتناع مي

    ).115اخت (بروکلمان، ت با عبدالملک میانه خوبي نداشتند می
عبـدالملک) هـم گـاهي    ( اي بود که حتي خلیفـه  تاثیر حضور اخطل در دربار به گونه

جسـت.   اوقات تحت تأثیر سخنان وي قرار گرفته و از انجام برخي امور دینـی دوري مـي  
باره روایتي دارد که حکایت از تأثیر فرهنگـي اخطـل در دربـار دارد. وي    مسعودي در این

 فرسـتاد، وقتـي   او بـراي  خواستني و اندام خوش و زیبا کنیزي افریقیه حاکم« :نویسد مي
 ابن با الجماجم دیر در که حجاج از اي بدید، نامهرا  او جمال و آوردند وي بحضوررا  کنیز
.» خواهـد  مـي  ترا دلم بخدا: «گفت بدو و بینداخترا  داشت، نامه بدست بود بجنگ اشعث
 مـن  مـانع : «گفت »است؟ پیش در مانعي چه صورت این در امیرمؤمنان، اي: «گفت کنیز

 باشـند  بجنـگ  وقتـي  که قومي: «است چنین آن مضمون و گفته اخطل که است شعري
» .»باشـند  پـاکیزگي  دوران -بـه  زنـان  چه گر و کنند محکم زنان قبال دررا  خود بندهاي

  ).2/245(مسعودی، 
ند به عنوان کارگزار، مشاور، طبیب و ذمه توانسته بود بنابر گزارش منابع تاریخي، اهل

شاعر در راس هرم قدرت دستگاه اموي حضور فعال و موثری داشته باشند کـه ایـن امـر    
حکایت از نفوذ باالي آنان نزد خلفا دارد. القطامي نیز یکی از شعراي نصراني دربـار بنـي   

  ). 86سهیل قاشا، ( امیه بود
ـ  ار خلفـاي امـوي حضـور داشـتند طیـف      در کنار سایر کارگزاران مسیحي که در درب

کردنـد. کشیشـان مسـیحي     عظیمي از طبقه کشیشان هم بودند که با خلفا همکاري مـي 
آوري مالیـات بـه دسـتگاه    در امـور جمـع   ،حرفه تخصصي خود هظاهرا عالوه بر اشتغال ب
کردنـد،   حفظ می رساندند و بدین شیوه، موقعیت اجتماعی خود را خالفت اموي یاری می

هـا بودنـد کـه    با از بین رفتن قدرت سیاسي ـ نظامي دولت روم در شام، این کشیش  زیرا
  ).132(فیاض،  آوري کرده، به دربار روم ارسال کنندبایست مالیات را جمعمي

در خصوص نقش یهودیان ذمي در ساختار اجتماعی و اداری دوران خالفـت معاویـه    
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اي که در منـابع تـاریخي آمـده اسـت      اطالع چنداني در دست نیست و اطالعات پراکنده
فقط حاکی از مناسبات فی ما بین است.  به عنوان نمونـه وي از یهودیـان طـائف جزیـه     

  ).   84، فتوح البلدان(بالذري،  اخذ و اراضي آنها را خریداري کرد
  

  ذمه در ساختار اداری مواضع خلفا و کارگزاران اموی در خصوص حضور اهل
ذمه در ساختار  از خلفای اموی محدود کردن قدرت و نفوذ اهل های برخی یکی از دغدغه

ذمه از وظایف اداری که داشتند، دستگاه خالفت را با  اداری بود. اما بدون شک، عزل اهل
ذمه تا پایان خالفـت امـوی همچنـان در     کرد. به همین دلیل، اهلهایی مواجه می چالش

راز و فرودهایی که متاثر از نگـرش خلفـا   ساختار اداری حضور داشتند. اما این حضور با ف
وکارگزارنشان به این طیف عظیم اجتمـاعی اسـت همـراه بـود. از طرفـی خلفـای امـوی        

  ذمه نداشتند. سیاست واحدی را در برخورد با اهل
اي بـود کـه حتـي     ذمـه بـه گونـه    وابستگي خلفـاي امـوي و کارگزارانشـان بـه اهـل     

هــ.ق) نیـز   95-40( ج بـن یوسـف  چـون حجـا  هاي متعصب و سـختگیري هـم   شخصیت
-زادان« نویسـد:  نتوانست خود را از وابستگي اداري به ذمیان برهاند. چنانکه بالذري مـي 

 بـا  نیـز  بنـوتمیم  کرده آزاد عبدالرحمن بن صالح. داد قرار خویش کاتبرا  بیريبن فروخ
» بـود  سـتان سج اسیران از صالح پدر. نوشت مي پارسي و تازي به او نزد و بود فروخ زادان

). این گزارش تاریخی بیـانگر اینسـت کـه    300؛ ابن الندیم،  424، فتوح البلدان(بالذري، 
ایرانیان زرتشتي نیز براي حفظ موقعیت اجتماعي از دست رفته خود تمام تالش خـود را  

اي بـود کـه در سـال     به کار بسته و سعي در حفظ این جایگاه داشتند. این روند به گونـه 
بن عمر فرماني صادر کرد که تنهـا از دبیـران مسـلمان در دفـاتر مـالي و      هـ یوسف 124

دیواني استفاده شود و احتمال دارد که دبیران زرتشتي که تا این زمان مشـغول بـه کـار    
 بودند براي حفظ و تداوم موقعیت شغلي و اجتماعي خـویش بـه اسـالم گرویـده باشـند     

  ). 108-109(فراي، 
ذمه در ساختار اداری خالفت داشت،  محدود کردن اهل باوجود اینکه حجاج سعي در
. چنانکـه طبـري سـاخت شـهر     می پـذیرفت آنها  اتی ازاما از نظر فرهنگي خود نیز تأثیر

هجري قمري، را به پیشگویي راهبـي مسـیحي بـرای حجـاج نسـبت       84واسط در سال 
را دید کـه از آن  نویسد: او در حالي که با لشکریانش ایستاده بود، راهبي  دهد. وي مي مي

طرف دجله عبور کرده و در حین آمدن بدان سمت االغش بول کرد. راهب از االغ پیـاده  
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آوري کرده و به درون آب ریخت. حجاج دلیل این کار را از وي شد و خاک آلوده را جمع
پرسید او پاسخ داد که در کتابهایشان خوانده است که در این موضـع مسـجدي سـاخته    

شود. حجـاج نیـز بنـاي     در این زمین موحدي وجود دارد، عبادت خدا مي خواهد شد و تا
). و یـا اینکـه در روایتـي دیگـر آمـده      8/3740شهر واسط را همان جا گذاشت (طبـري،  

آمد،  فرود آنجا و رسید دیري به بازگشت رفت، هنگام مروان بن الملکعبد پیش حجاج«
 پـیش را  پیـر  حجـاج : گویـد .» هسـت  یرد این در کتاب اهل از دانشور پیري: «گفتند بدو

آنان آمده است، سـوال کـرد و از    کتابهاي دراهل ذمه و اعراب که  احوالدر باب  و خواند
 او تـا  نوشت نامه عبدالملک به رسید مقصد به چون و شد بیمناكپاسخ های مفصل وی 

  ).3764-9/3765طبري، ( »دارد معاف عراق کار ازرا 
ذمه در عرصه اداری در زمـان عبـدالمک بـن     د کردن اهلاولین گام در راستای محدو

هـ.ق ) و ضرب سکه بـه عربـی رقـم    81مروان و با تعریب دیوان از فارسی و رومی (سال 
گیـری  ). البته بالذری علت این امر را نه قدرت1/482؛ قلقشندی، 2/233یعقوبی، ( خورد
 نوشـتن  قصـد  رومـى  کاتبـان  از مـردى «  ذمه در ساختار اداری بلکه به واسطه اینکه اهل

 عبـدالملک  بـه  خبـر  ایـن . کـرد  بـول  دوات کرد، در نمى پیدا آب چون و داشترا  چیزى
(بـالذری،  » کنـد  تعریـب را  دیـوان  داد دسـتور  سعد بن سلیمان به و تأدیبرا  او و رسید
رسـد. در واقـع وی علـت ایـن     داند که چندان درست به نظر نمی ) می278 البلدان،فتوح

های طنزآمیز در منابع دوران  ای است از حکایت درک نکرده است و این نمونه سیاست را
  ).79هاوتینگ، ( بیانگر تحوالت تدریجی در آن دوران استاست که خود میانه 

ذمه در  هـ.ق) تحولی در باب حضور اهل101-99( در عصر خالفت عمر بن عبدالعزیز
اری آنـان نسـبت بـه دوران خلفـای     بدنه دولت اموی پیش آمده و موقعیت اجتماعی و اد

تر گردید. در این دوره، رهبانان نیز به جرگـه جزیـه دهنـدگان    پیشین متزلزل و متفاوت
). ظاهراٌ علت اتخـاذ  52ابوعبیده، ( پیوستند و از آنان دو دینار به عنوان جزیه اخذ گردید

درآمده تـا از   این تصمیم این بود که برخي براي فرار از پرداخت جزیه در کسوت راهبان
پرداخت جزیه معاف شـوند، چراکـه؛ از عصـر خلفـاي راشـدین تـا ایـن دوره راهبـان از         
پرداخت جزیه معاف بودند. در این دوره برای ایجاد محـدودیت اجتمـاعی و بـه حاشـیه     

هایي چون کوتاه کردن موي جلـو سـر، سـوار نشـدن      ذمه از جامعه، ممنوعیت راندن اهل
استفاده از پاالن، عدم سوار شدن زنان آنها بـر زیـن چرمـي،     یهودي و مسیحي بر زین و

  ).140؛ ابویوسف،  140نپوشیدن قبا و جامه خز مقرر گردید (عبدالحکم، 
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هــ.ق)  125-105های اجتماعی در دوره خالفت هشام بن عبدالملک ( این محدودیت
ـ.ق) سخت ه125-126( ادامه پیدا کرد. چنانکه، حتي یوسف بن عمر والي ولید بن یزید

کرد و به ماننـد دوران والیگـري   هاي زیادي در عراق نسبت به مسیحیان اعمال می گیري
فتـوح  (بـالذري،   (نـوعی پارچـه) جزیـه گرفـت     حله 1800حجاج، از مسیحیان نجرانیه 

ذمـه جزیـه مظـاعف اخـذ      هاي سیاسي مختلف از اهل ). گاهي اوقات به بهانه99، البلدان
). 56الکنـدی،  ( شـد  ذمـه   ین برخوردهایی، سبب شورش اهلشد که نتیجه اتخاذ چن مي

برای نمونه، حجاج مسیحیان عراق را به دلیل همکاري با عبدالرحمن بن اشعث ملزم بـه  
-) و یا اینکه زیـاده 99، فتوح البلدان(بالذري،  حله نمود. 1800اي معادل  پرداخت جزیه

 ر از ایـن دسـت رفتارهاسـت   ستانی جزیه توسط عبیدهللا بن الحبحاب مسئول خراج مص
). اما در دوران خالفت عمر بن عبدالعزیز دستوري صادر شد مبني بر اینکـه  56الکندی، (

؛ 1/279(مالـک بـن انـس،     ذمیان بعد از گرایش به اسالم از پرداخت جزیه معاف هستند
  ).143ابویوسف، 

حجاج مرسـوم شـده   البته، اخذ جزیه از ذمیان نومسلمان موضوعي بود که در دوره والیگري 
). چنانکه عمر بن خطاب به عثمان بن حنیف درباره 72- 73بود و قبل از آن معمول نبود (فرای، 

شـان  جزیه را از دوش آنان بردار و بـر اراضـي  «ای که اسالم آورده بودند نوشت: ذمهدو نفر از اهل
فرسـا و  طاقـت  ) و زماني که مسـیحیان  کوفـه از فشـار   10/225(ابن منظور، » طسق تعیین کن

سنگین فشارهاي مالیاتي به عمر بن عبدالعزیز شکایت بردند خلیفه دستور داد آنان را سرشماري 
اند، میزان جزیه را کاهش داد کنندگان جزیه کم شدهکنند بعد از اینکه معلوم شد تعداد پرداخت

؛  59د (ابوعبیـده،  و اموات ذمّی و ذمیاني را که اسالم آورده بودند از پرداخـت جزیـه معـاف نمـو    
. بدین شکل، هم تعادلي در میزان جزیه پرداختي ایجـاد کـرد و هـم     99، فتوح البلدانبالذري، 

  ذمه را گرفت. جلوي تضییع حقوق سایر اهل
های اجتماعی و اداری که عمر بن عبدالعزیز وضع کـرده بـود ولـی     باوجود محدودیت

اري عدالت نسـبي دسـتور داد ذمیـان    براي افزایش سطح رفاه اجتماعي در جامعه و برقر
سالخورده و کساني که داراي ضعف جسماني و ناتوانند و از کسب درآمد عاجزنـد و قـادر   

 المال به آنان اختصاص پیـدا کنـد  به پرداخت جزیه نیستند معاف شوند و سهمي از بیت
 کـه  کـس  هررا  ستمي هر بنگر« ). وی همچنین، به دیگر کارگزارش گفت:56ابوعبیده، (

 بـده  پسرا  او مال و کن جبران او براي است داده انجام اي ذمهاهل به نسبت من از پیش
  ). 33/ 6ابن سعد، ( »بپرداز وارث به است مرده اصلي صاحب اگر و
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ذمه صاحب زمین و جلوگیري از پریشاني اوضـاع و احـوال    وی برای حفظ حقوق اهل
تور داد تا  اقداماتی صورت بگیرد. چنانکه مقرر کـرد کـه ابـزار کـار     اقتصادي مملکت دس

ذمیان به جاي خراج فروخته نشود بلکه ابزارهایي که دارند نزد خود نگه دارنـد چـرا کـه    
اگر ابزار کشاورزي را بفروشند دیگر قادر به کشاورزي نیسـتند، در نتیجـه خـراج از بـین     

  ).122؛ ابوعبیده،  268زنجویه، ابن( رود مي
عمر بن عبدالعزیز براي بهبود شرایط اقتصادي و کشاورزي قلمـرو خـود بـه کـارگزار     
خود در عراق دستور داد از اهالي فرات که حلقه طالئي به انگشت دارند و جامه تیلسـان  

شوند خراج نگیرد و با آنها مدارا کنـد و از ذمیـان کـه     کنند و بر استر سوار ميبر تن مي
 شوند خراج نگیرد بلکه از سر مدارا با آنها رفتـار کنـد   استري سوار مي پوشند و لباسي مي

-). بنابراین عمر بن عبدالعزیز بر این امر واقف بود که سـخت 1/116ابن قتیبه دینوري، (
گیري بر ذمیان و عدم توجه به مطالبات آنان پیامدي جز ویراني بسـترهاي کشـاورزي را   

  یابی آنان به امور اداری شد. ساالری مانع از دستبه دنبال ندارد. اما در عرصه دیوان
از طرفي در برخي از مناطق بخشی از کارگزاران سعي داشتند مـانع از اسـالم آوردن ذمیـان    

شـد. چنانکـه حیـان بـن شـریح،       شوند چراکه؛ این عمل به مثابه فرار از پرداخت جزیه تلقی مي
نامه نوشت و خواسـتار مشـورت در خصـوص    عامل و کارگزار عمر بن عبدالعزیز در مصر، به وي 

آوردند و بدین شـکل وي بـا کسـري جزیـه      ذمیاني شد که براي فرار از پرداخت جزیه اسالم مي
شود عمر بن عبدالعزیز در جواب وي نوشت که خداوند پیـامبرش را بعنـوان    پرداختي مواجه مي

ه براي مسلمان اسـت بـراي   دعوت کننده فرستاد نه خراج گیرنده. و هر کس اسالم آورد، هرآنچ
). عدي بن ارطاه دیگر کـارگزار عمـر بـن عبـدالعزیز در بصـره بـا       5/147وي نیز هست (ذهبي، 

کند که اگـر ذمـي اسـالم خـود را اظهـار و      اي برخورد کرد و عمر به وي توصیه می موارد مشابه
؛ بـالذري،   56عبیـده،   کند جزیه را از او بـردار (ابـو   هایي از قرآن را تالوت مي ختنه کرده و سوره

  ).  6/377؛ قلقشندي،  8/146، انساب االشراف
در حقیقت عمر بن عبدالعزیز بیشتر تاکید بر نگرفتن جزیه از ذمیان بعـد از گـرایش   

). چنانکه براي حمایت از ذمیان، با حفظ درآمـد خـراج از   59به اسالم داشت (ابوعبیده، 
جواب نامه کارگزارش عبدالحمید بن عبـدالرحمن  داد و در  المال به آنها وام ميمازاد بیت

بنگر چه «اند وام بدهد سپس نوشت:  بیان کرد که به بدهکاران و کساني که ازدواج نکرده
کسي از پرداخت جزیه زمینش ناتوان است با پرداخت مال او را مساعدت کـن تـا بتوانـد    

  ). 319همان، » (دهزمین خود را آباد کند و خراج وي را براي یکي دو سال افزایش ن
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وي همچنین زماني که مسیحیان کوفه از تعدي و فشـارهاي حجـاج مبنـي بـر اخـذ      
اگر کسي  گیرد. نمي تعلق به مرده حله به عنوان جزیه شکایت کردند گفت: جزیه 1800

شود همچنین میـزان جزیـه    داده جزیه او عوض یا بدهد جزیه نباید شود مسلمان آنها از
فتـوح  (بـالذري،   جامـه تنـزل داد.   200کاال تبـدیل نمـود و معـادل     پرداختي آنان را به

  )7/361اثیر،  ؛ ابن100، البلدان
هاي اداري در ایـن دوره در خصـوص بکـارگیري     رسد علیرغم اینکه محدودیت به نظر مي

شـد. بنـا بـه    ذمیان اعمال شده بود اما دیگر شئون زندگي اجتماعی آنان محترم شـمرده مـی  
دینـاري   300عمر بن عبدالعزیز به مانند پیامبر (ص) از مسیحیان ایله همان گزارش بالذري، 

  ).89، فتوح البلدانرا اخذ کرد که پیامبر (ص) مقرر و دریافت کرده بود (بالذري، 
با تمام توجهی که عمر بن عبدالعزیز به حقـوق اجتمـاعي ذمیـان داشـت امـا سـعي       

 خالفــت بکاهــد. بــه واقــع اعمــال گیــري ذمیــان در دســتگاه اداريکــرد از قــدرت مــي
به عنوان یک طبقـه اجتمـاعي    آنان زماني که در فقط ذمیان بر اجتماعيهاي  محدودیت

 طـرح  بودند، قابـل  یافته تسلط اداري مسلمانان امور بر و جامعه مطرح شدهقدرتمند در 
 اطالع«است. چنانکه وی با احساس کردن این شرایط به برخي از کارگزاران خود نوشت: 

پوشـد بایـد آنهـا را از     ذمه لباس و عمامه به مانند مسلمانان مـي  یافتم که بسیاري از اهل
انسـاب  (بـالذري،  » این کار به شدت منع کرد و موهاي جلـوی سرشـان را کوتـاه کننـد    

  ) و خواهان عزل کارکنان ذمي شد.151و8/164،  االشراف
توانمند سازي دستگاه اداري هاي اصالحي عمربن عبدالعزیز در راستاي  یکي از برنامه

همـین دلیـل بـه    ذمه بکاهد به  خالفتش این بود که از نفوذ و وابستگي مسلمانان به اهل
سپس دستوري بدین  ،عمال خود دستور داده بود که از بکارگیري ذمیان خودداري کنند

 يگرامـ  ایمـان  و اسـالم  بارا  اسالم اهل جل و عز بعد، خداوند اما«مضمون صادر کرد که 
 بهتـرین را  اسـالم  امـت . اسـت  نمـوده  زبون و خواررا  آنها دشمنان و داده شرف و داشته
 مسـلط  مسلمین بررا  مسلمان غیر هرگز. است آورده در سر مردم میان که داد قرار امتي
 بـر  کـه  مگـذار  مسلمان غیر بعهدهرا  خراج و باج. مسپار بدیگرانرا  مسلمین کار و مکن

 گرامـي را  آنهـا  خداونـد  که شوند خوار کند، مبادا دراز زبان و دست. شود چیره مسلمین
 زیردسترا  آنها تو نموده کریم و عزیزرا  آنها تعالي خداوند اینکه از بعد مبادا.است داشته

 عز خداوند.بود نخواهند ایمن آنها دشمني و خیانت از زیرا! کني بدخواهي و ذلت دچار و
 ال و 118: 3 عَنِـتُّمْ  مـا  وَدُّوا خَبالًا یَأْلُونَکُمْ ال دُونِکُمْ من طانَةًبِ تَتَّخِذُوا ال: فرماید مي جل و

 گـاه  تکیـه  دیگـران  از: یعنـي . 51: 5 بَعْـضٍ  أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ  النَّصاري وَ الْیَهُودَ تَتَّخِذُوا
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. واهنـد خ مـي را  شـما  رنـج  و دهند مي حواله استهزاء و سري سبک بشما آنها که مگیرید
 یـک  خـواه  نیـک  و دوسـتدار  آنهـا . مدانید خود خواه نیک و دوست همرا  نصاري و یهود

). در ایـن دوره بـه   13/269اثیـر،  ؛ابـن 8/164، االشرافنساب(بالذري، ا .»السالم و دیگرند
حیـات   چنانکـه بـه تأسـی از دوران   انـد.   هـای داشـته   رسد زرتشتیان محـدودیت نظر می
مجوس) بـه  ( ، از خرید در بازار زرتشتیان اقتصادي حاکم بر بازارص) در مناسبات (پیامبر

  شد.دلیل عدم ذکر نام خداوند به هنگام ذبح، خودداري می
در جامعه عصر عمـر بـن عبـدالعزیز بـر برخـي از محصـوالت زراعـي مالیـات تعلـق          

 بـن  مقاس ذمه هم از این قاعده مستثنی نبودند. در این رابطه واقدي، از که اهلگرفت  مي
قـرار   ذمـي  فـرد  زمـین  در عسل اگر که است کرده روایت ابوحنیفه از او و یعقوب و معن

 زمـین  آن و تعلـق نمـي گیـرد    عشر عسل بر باشد عشر مشمول زمین آن و داشته باشد
 عرب قبایل بزرگترین از تغلب[ تغلبي فرد زمین در عسل اگر است، و خراج فقط مشمول

پرداخت کنـد   صرفا باید خمس باشد]  النهرین بین تا حجاز و نجد از و رفتند مي شمار به
 خـود را صـرف  ). بنابراین، عمر بن عبدالعزیز تمام هـم و غـم   85، فتوح البلدان(بالذري، 
ذمه نمود. وي در این رابطه ابتدا بـه تغییـر و تحـول در     گیری و تسلط بر اهلمهار قدرت

هـاي   تاي تحقق آن به عزل و نصبهاي اداري قلمرو خالفتش توجه نمود و در راس بخش
  ذمه شود. گیري اهلاش مانع از قدرتمتعدد دست زد تا اصالحات اداري

هاي وي در حوزه قضایي، کتابت، خراج و صدقات  ترین اصالحات و عزل و نصبعمده
ذمـه در   ). به دنبال ایـن اصـالحات اهـل   155-156عمادالدین خلیل، ( و امور نظامي بود
 اري تا حدودي زیادی محدود شدند، اما با مـرگ عمـر بـن عبـدالعزیز    عرصه تشکیالت اد

ذمه بار دیگر موقعیت اجتماعی و اداری خود را باز یافتند. گـاهي اوقـات    هـ.ق) اهل101(
  شدند. هاي سیاسي خلفا و فرمانداران اموي مي ذمه دستخوش بازي اهل

 از جزیـه  کـه  دنـد کر مـي  اعـالم  حاکمـان امـوي رسـماً    موجود، هرگـاه  شواهد بنا به
 گـاه  آوردنـد و  مـي  روي اسالم به ذمیان از بسیاري جمع شد خواهد برداشته نومسلمانان

 سـود  سیاسـتي  چنین از ذمیان نیروي از شدن مندبهره براي عرب فرماندهان و حاکمان
خراسـان،   امـوي  حـاکم  عبـدهللا  بـن  امیـه  بـا  مقابله در وشاح بن بکیر چنانکه. بردندمي

 وي سـپاه  بـه  نومسـلمان  عنـوان  مالیاتي، بـه  بخشش با که ذمیان این روينی از توانست
 کرده برکنار مرو دررا  امیه فرزند و جسته هزار نفر) بهره 50(قریب به  بودند شده جذب

  ).13/49اثیر،  (ابن به دست بگیردرا  شهر و
 کردنـد در جهـت  ذمه اعمال مـی  گیرهایي که امویان نسبت به اهلبا این همه، سخت
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انجامیـد. از طرفـي بـراي     خالفتشان مـي  تداومها و منافعي بود که به رسیدن به سیاست
-ها متوسل شده و از وجودشان اسـتفاده مـي  جمع آوري پول به اطالعات و معلومات آن

دانسـتند.   کردند. چراکه مسیحیان ذمي بهتر از مسلمانان خواندن و نوشتن و حساب مـي 
و بسط قدرت نداشتند در این قبیل موارد بـه طـرف    امویان هم که هدفي جز کسب مال

هـا نیـاز   گرفتند. خلفاي بني امیه تـا زمـاني کـه آن   رفتند و از آنان کمک ميذمه مي اهل
دیدند کردند ولي وقتي که احتیاجي به وجود آنان نميها استفاده ميداشتند از وجود آن

  ).745(زیدان،  دادند کیفر مي ها راشدت آنبه 
هــ.ق) وي درصـدد آبـاداني و    125-105( خالفت رسیدن هشام بن عبـدالملک با به 

 شکوفایي قلمرو خود برآمد به همین دلیل به خالد بن عبدهللا بن اسـد بـن کـرز قسـري    
ها و احیاي اراضي بپردازد. در ایـن   هـ.ق) والي عراق اجازه داد به بازسازي پل105-120(

یم به طوری که خالد براي مادرش کـه زنـي   ذمه هست گیري دوباره اهلدوره شاهد قدرت
). 406، فتوح البلـدان بالذري، ( درکوفه بنا کرد »سکةالبرید«مسیحی بود کلیسایي به نام 

در کلیساي مـادر خالـد   طور همزمان بهگفت  هر موقع که موذن در مسجد جامع اذان مي
ب شـدند، زیـرا   آوردند. در این دوره مسیحیان از هر جهـت مقـر  می ناقوس را به صدا در

مادر خالد تا دم مرگ مسـیحي بـاقي مانـد و بدسـتور و خـواهش وي، پسـرش خالـد از        
گرفـت بلکـه بـرخالف     کـار مـي   مسیحیان را بـه کرد. خالد نه تنها  مسیحیان حمایت مي

داد و بـر مسـلمانان    مـي  یهودیـان را فرمانـداري  دستور هشام بن عبدالملک زرتشتیان و 
). این سیاست خالد باعث تسلط ذمیـان بـر مسـلمانان در    745ساخت (زیدان،  مسلط مي

عراق شده بود، به طوري که بعد از عزل وي بخش قابل توجهی از جامعه مسلمان عـراق  
  ابراز شادماني کردند.
 و شـده  خـوار  اسالم« شد عراق والي یوسف بن عمر که اثیر، هنگامي بنا به نوشته ابن

هم در قالب شعري اوضاع و احوال سیاسـي   وفلن بن یحیي . »کردند مي حکومتذمه  اهل
 مشـرکین  حالیکـه  در) یوسـف ( آمـد  او«ترسیم کرده اسـت؛   جامعه را چنینو اجتماعي 

 مـا  بـر  نهان و آشکار هستند ما حاکم آنها و کنندمي دریافترا  ما زکات ذمیان) دریافت(
 منـور  يدشـت  هر به حدي که شد روشن زمین آمد نکوکار یوسف چون.کنند مي حکومت

 عقیلـي  مـرد  از قبـل  و دیـدیم  نمایـان  و آشـکار  مـردم  میان عدل ما که حدي به و شده
  ).5/198ابن عبدالبر،  :نکـ نیز  ؛14/126اثیر،  (ابن »نبود پیدا و نمایان
موفقیـت   امـور اداري  بـه  دسـتیابي  در عمر بن یوسف امارت دوران در ذمه عراق اهل
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 هــ.ق) 131-46( سـیار  بـن  نصـر  به عمر بن یوسف کهاي  نامه در چنداني نداشتند، زیرا
 غیـر  از و بنگـارد  عربـي  بـه را  دیوانهـا  تـا  دهـد  مـي  فرمان به او فرستد مي خراسان والي

). اما با این وجود، هشام بن عبدالملک خواهـان  47جهشیاري، ( نگیرد کمک نیز مسلمان
 توانشان بر عهده آنان نگذارنـد ذمه بود. بنابراین، فرمان داد تا تعهدي فراتر از  مدارا با اهل

  ). 110-109/ 2ابن جوزي، (
مسیحیان در زمان هشام از آزادي مذهبي برخوردار بودند چنانکه در کوفه مسیحیان 

آوردند و با صداي بلند در کلیسا به عبـادت   صدا در مي ناقوس را بهبه هنگام اذان صداي 
مچنـین، در راسـتاي بازگردانـدن    ). وي ه9/63 ،انسـاب االشـراف   (بالذري، پرداختند مي
ذمه  به روستاها و کار بر روي اراضي کشـاورزي دسـتور داد از ایـن پـس، هـر کـس        اهل

کرده است از اداي آن معاف است تا بلکه عمل فرار و جالي کشـاورزان   جزیه پرداخت مي
  ).333غیدا کاتبي، ( ذمي بکاهد و مانع از تعقیب آنان از سوي ماموران شود

، در مقابل، فرامیني صادر کـرد کـه بـر     ذمه های اجتماعی به اهل عطای این آزادیعلیرغم ا
رسد این فـرامین از   شد. اما به نظر می اساس آن نباید از ذمیان در امور اداري کمک گرفته مي

ذمه توانسته بودنـد جایگـاه اداری خـود را در     پشتوانه اجرایی محکمی برخوردار نبودند و اهل
همچنان حفـظ کننـد. چنانکـه تـاذري بـن اسـطین کـه از مسـیحیان بـود          دستگاه خالفت 

). البته باید افـزود صـدور فرامینـي    43مسئولیت دیوان حمص را بر عهده داشت (جهشیاري، 
مبني بر عدم بکارگیري اهل ذمه، شاید براي محدود کردن قدرت آنـان بـر نهادهـاي اداري و    

شـد.   آن زمان به زبان یوناني و فارسي نوشـته مـي  در راستاي عربي سازي دیوانهایي بود که تا 
شد سپس به  تغییر زبـان   در نتیجه براي تغییر دیوان در وهله اول باید کارکنان آن عوض مي

پرداختند. چنانکه بعدها ولید بن عبدالملک به دبیران مسـیحي فرمـان داد تـا    آن به عربي می
  ).154دفاتر رومي را به عربي بنویسند (العبري، 

اداری  ذمـه در دسـتگاه   بني امیه برعدم به کـارگیري اهـل   اوجود تاکیدی که خلفايب
، اما شواهد تاریخی بیانگر عدم موفقیت آنهاست. چنانکه شـمعله شـاعر مسـیحي    داشتند

که در دربار خلفاي اموي حضور و رفت و آمد داشت، زماني که هشام از وي خواست کـه  
اینکه مـن را وادار   شود مگرهرگز مسلمان نمي مسلمان شود وي نپذیرفت و اظهار داشت

و  شـمعله را ببرنـد  اي از گوشـت ران  به این کار کني. خلیفه هم فوري دسـتور داد تکـه  
؛  295/ 2؛ابـن مـاکوال،   11/189ابـوالفرج االصـفهاني، ج  ( کباب کنند و به خوردش بدهند

نوشـتند   فارسي مـي  باندیوانها را به زسیار در خراسان تا زمان نصربن ).27/88الصفدي، 
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 »اسحاق بـن طلیـق  «داشتند. ولي بعدها  امور اداري را در دستبه همین دلیل زرتشتیان 
  ).47جهشیاري، ( از قبیله بني نهشل اقدام به برگرداندن دیوان از فارسي به عربي نمود

ذمـه   تمام تالش خلفاي اموي از زمان عبدالملک به بعد در جهت کوتاه کردن دست اهـل 
ذمه بـه انحـاء مختلـف سـعي      گرفت، اما اهلمور اداري و قطع وابستگي به آنان صورت میاز ا
کردند بر اساس تخصصي که در این زمینه داشتند موقعیت اجتمـاعي خـود را در جامعـه     مي

همچنان حفظ کنند. چراکه، از دست دادن مشاغل اداري زمینه طرد اجتماعی آنان از جامعـه  
د. زماني که سلیمان بن سعد به دستور عبدالملک بن مروان در صـدد  نمواسالمی را فراهم می

برآمد دیوان شام را به عربي برگرداند وي بعد از یکسال دیوان را ترجمه کرد. عبـدالملک نیـز   
آن را به سرجون نشان داد. سرجون از این موضوع اندوهگین شد و به جمعي از کاتبان رومـي  

 کـرده  قطع شما بررا  آن خداوند. کنید جستجو صناعت ینا جز راهي ازرا  خود معاش«گفت: 
  ).278- 279، فتوح البلدان(بالذري، » است

این سخن سرجون نشان دهنده سرآغاز متزلزل شدن موقعیت اجتماعی و اداری آنان 
در دستگاه خالفت اموي بعد از تعریب دیوان بود. دسـتگاه خالفتـي کـه در بـدایت امـر      

ذمه داشـت امـا در ایـن عصـر توانسـته بودنـد تـا         داری به اهلوابستگي شدیدي از نظر ا
ذمه بکاهد. علیرغم تدابیري که براي کاهش نفـوذ   اي از وابستگي اداری خود به اهل اندازه

شـاهد نیـاز و وابسـتگی خلفـاي امـوي بـه ذمیـان        ذمیان در نظر گرفته شده بود اما باز 
اتبي مسیحي بنام بطریق بن نکـا  هـ.ق) ک99-96( هستیم. چنانکه سلیمان بن عبدالملک

؛  208، فتـوح البلـدان  (بـالذري،   را به ساخت و نظارت بر مسـجد جـامع شـهر گماشـت    
بطریق بعدها شهر رمله را ساخت و بـر  ). ابن629-628؛ الشنبری الشریف، 3/63حموي، 

  ).132: 1969؛ خربوطلی، 57؛ شیخو، 35جهشیاري، ( امور آبیاری آن نظارت داشت
وابستگي خلفاي اموي به ذمیان در عرصه  تشکیالت اداري شد ایـن بـود    آنچه باعث

هـاي مختلـف دینـي اعـم از (یهـودي،       که با توسعه قلمرو خالفت و تداوم فتوحات طیف
از سـوي   عنوان شهروندان جدید به جامعه ملحـق شـدند.  مسیحي، صابئی و زرتشتي) به

اعراب با تشکیالت اداري و ساختار  ی نواحي مفتوحه و بیگانگيهاي اداره دیگر پیچیدگي
)  و نداشـتن  26(شیخو،  - که به زبان یوناني و فارسي، سریاني و حتي ارمني بود -مالي 

نیروي متخصص در این زمینه، وابستگی دستگاه خالفت اموی بـه ایـن گـروه کارآمـد و     
متخصص بیش از پیش ضروری می نمود. اما به مـرور زمـان بـا سیاسـت تعریـب نظـام       

امویان توانسـتند   -در امور مالي به ویژه خراج -یوانساالری و تربیت نیروهاي متخصص د
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ذمه کمتر کرده، و عمالً حضور آنان را در حـوزه مـدیریت تشـکیالت     وابستگی اداری را به اهل
رنگ نمایند و بدین طریق از منزلت و جایگاه اداری و به تبع آن موقعیـت اجتمـاعی   اداری کم

ذمه بود که در عصر خلفـای  ای جدید در تعامل با اهلته شود. و این سرآغاز دورهذمّه کاساهل
ی تـراوزی رقابـت   عباسی با حضور پررنگ و مثمر ایرانیان در ساختار نظام دیوانسـاالری کفـه  

  اداری به نفع ایرانیان سنگینی معناداری به نمایش گذاشت.
  
  نتیجه

ذمه این نواحی که تا قبل از فتح اسالمی تحـت   ل، اه بعد از فتح شامات توسط اعراب مسلمان
رو در  شـدند از ایـن   تابعیت سیاسی و دینی رومیان بودند حال باید پذیرای شرایط جدیـد مـی  

صدد برآمدند موقعیت اجتماعی از دست رفته را باز یابند. خلفای امـوی حاکمیـت خـویش را    
ذمـه   ، اهـل  رده بودند. در این شرایطذمه (به ویژه مسیحیان) برپا کدر میان جمعیت انبوه اهل

در صدد باز یافتن موقعیت اجتماعی از دست رفته و خلفای امـوی بـه دنبـال تثبیـت قـدرت      
ذمـه در   خود بودند. از طرفی عدم پایبندی خلفای اموی با امور دینـی سـبب گردیـد تـا اهـل     

یـن امـر برخالفـت    کـه ا  - قالب ندیم، مشاور، کارگزار به دستگاه خالفت اموی راه پیـدا کننـد  
ـودَ وَالنَّصـارى أَوْلِیـاءَ      یا« تاکیدات قرآنی بود ـذُوا الْیَهُ ـوا ال تَتَّخِ  ــ  ) 51،  (مائـده » أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ

ذمـه بهـره    همچنین خلفای اموی برای تثبیـت مشـروعیت سیاسـی حاکمیـت خـود از اهـل      
در قالـب شـعر بـود.    »بر(ص)انصـار پیـام  «گرفتند که نمونه آن طرد و هجو ساکنان مدینـه   می

ذمه در عرصه پزشکی و دارویی عامل دیگری بـود کـه  سـبب شـد تـا خلفـای        توانمندی اهل
رسـد   های سیاسی و حذف رقبای خود از آنها یاری بگیرند. بنابراین به نظر مـی  اموی در رقابت

  در اوایل خالفت اموی این تعامالت دوسویه بوده است.  
خلفـای امـوی از    داره قلمرو خالفت امری تخصصـی بـود و  ابا عنایت به این مهم که 

ذمـه شـدند. بـدین ترتیـب ذمیـان       آمدند به همین دلیل متوسل به اهـل عهده آن برنمی
توانستند به دستگاه خالفت اموی راه پیدا کرده و حضور موثری داشته باشند بـه طـوری   

 هـای د تـا بـه شـیوه   خلفای امـوی گردیـ  های  که این نفوذ و تسلط  بعدها یکی از دغدغه
به محدود کردن آنان بپردازند به طوری که در دوران خالفت عمربن عبدالعزیز و ف مختل

 را محدود ذمه های اجتماعی و اداری به اجرا درآمد تا اهل هشام بن عبدالملک محدودیت
ذمه  به دلیل سیاسـت مـذهبي و مشـکالت     کنند. البته گاهی اوقات پایگاه اجتماعي اهل

طور کلی خلفای اموی نتوانستند در عرصـه   ، اما به شد الفت تا حدودی متزلزل میمالي خ
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ذمه عمل کنند و همین جذب و ارتقاء در حاکمیت از اسباب حفـظ   اداری مستقل از اهل
  موقعیت اجتماعی آنان در جامعه اموی بود. 
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