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Abstract 

The ideological structure of the Arabian Peninsula gradually underwent a fundamental 

change with the advent of Islam, followed by a change in the structure of power, and over 

time, Islam and Muslims became the greatest religious and secular power there. Other 

religions were formulated based on religious teachings, including Christians, and this 

provided the basis for the influence of Christians in the political structure of Muslims. In 

the Umayyad era, from this perspective, after expanding the conceptual space of the 

subject and expressing its problematic aspect, it will examine the various dimensions and 

aspects of the relationship between Muslims and Christians. According to the thematic 

documents presented in this research, the research method is historical-documentary. The 

findings of this study indicate that, firstly, the relations between Muslims and Christians 

from the beginning of Islam to the time of the Rashidun Caliphs include a range of 

interactive and confrontational relations in a way that is theological and in the form of 

world power in the form of the Eastern Roman Empire. It was confrontational, but in the 

form of transferring experiences between the two, it took on an interactive mode. 

Encouraged and thus provided the grounds for their influence in the power structure. 

Keywords: Relations between Muslims and Christians, Age of Political Authority, Islam, 

Christianity 
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 چکیده

تدریج تحولی بنیادی یافت، در پی آن ساختار قدددرن نیددز ره عربستان با ظهور اسالم بهیجزساختار عقیدتی شبه

 ترین قدرن دینی و دنیوی آنجا تبدیل شدددندباگذشت زمان، اسالم و مسلمانان به بزرگدچار دگرگونی شد و  

از جملدده هددای دینددی تنظیم روابط مسلمانان با پیروان ادیان دیگر، بر اسدداآ آمددوزه  که با توجه به این وضعیت 

یاسی مسددلمانان و این موضوع زمینه برای نفوذ مسیحیان در ساختار س جدیدی پیدا نمود  بندیصورن  مسیحیان

هددای حرددور و نفددوذ مسددیحیان در سدداختار سیاسددی بررسی زمینه»مقاله حاضر درصدداز این رو    .فراهم نمود

جنبه مسددهله منددد  بیان و موضوعمفهومی  فرای بسط از پس منظر این از بوده است. «در عصر امویان  مسلمانان

 مسددتندان  بددا  . مطدداب پرداختدده شدددهای مختلف روابط مسلمانان و مسیحیان  ابعاد و جنبه  بررسی  به  آن،  بودن

 آن از حاکی مطالعه، اینهای باشد. یافتهمی  اسنادی  -تاریخی  تحقی ،  روش  پژوهش،  ایندر  شده  موضوعی ارائه

عدداملی و تز روابددط از صدر اسالم تا دوران خلفای راشدددین طیفددی ا مسیحیانروابط مسلمانان و است که اوال،  

 از منظر کالمی و در شکل قدرتی دنیوی در قالب امپراتددوری روم شددرقی    گیرد به نحوی کهرا در بر می  تقابلی

 گسددترشگرفددت و نانیددا،  میان این دو حالت تعاملی به خود میقالب انتقال تجارب  حالت تقابلی داشت اما در  

 ،ی و اداریاسدد یس  دیدد جد  نظددام  ن تشددکیلضددرور  و  یحیمسدد   یهددانیسددرزم  در  حکومت   کی  قالب   در  اسالم

 در را آنددانهای نفوذ نهیزم نتیجه در و  کرد  ب یترغ  حرور مسیحیان در ساختار سیاسی مسلمانان  به  را  مسلمانان

   .ساخت  فراهم قدرن  ساختار

 روابط مسلمانان و مسیحیان،  عصر اقتدار سیاسی، اسالم، مسیحیت. ها:کلیدواژه
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 مسئله بیانمقدمه و 

. هددر وارد مراحل جدیدددی شددد ،با پایان یافتن عصر خلفای راشدین و تشکیل خالفت اموی، رابطه با مسیحیان

کوشیدند دامنه قدددرن و متصددرفان هرچند می  ،همدیگر را به رسمیت شناختند  شرقی،  دو قدرن اموی و روم

شکل توسط مسیحیان سدداکن در شددام  طرف دیگر را محدود کنند و بر قدرن خود بیافریند. این مهم به بهترین

مند از تجربه فراوان در امددر عنوان یک اقلیت مهم و بهرهصورن گرفت. در این دوره مسیحیان ساکن در شام به

تدریج توانستند در دستگاه خالفت سیاست، اقتصاد و فرهنگ با مسلمانان شام روابطی بسیار نزدیک یافتند و به

ا آنجا برکشیده شوند که در شمار مشاوران خلفا درآیند و در تنظیم روابط آنان بددا مروانی نفوذ کنند و ت  -  اموی

های دینددی و قیدی آنان به آموزههای جهان اسالم نقش مهمی بر عهده گیرند. رفتار خلفا و نوعی بیدیگر بخش

صددر اصددلی بینددی و تجددارب مسددیحی، مسددیحیان را بدده یکددی از عناهای عربی با جهانتالش برای تلفی  سنت 

بر مسلمانان بخش غربی امپراتددوری را    امپراتوری اسالمی تبدیل کرد. مسیحیان توانستند نوعی چیرگی و تسلط

در جهان اسددالم شددیوع و گسددترش  ،رومی -های مسیحیدست آورند. از این طری  بخشی از اندیشهاسالمی به

های حرور و نفددوذ مسددیحیان در سدداختار بررسی زمینههدف این مقاله  بر اساآ چنین رهیافتی    ،بنابراین  یابد.

 است.    در دوران امویان  سیاسی مسلمانان

 ادبیات پژوهش

دهددد کدده ها و مطالعان انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضددر نشددان میبه طور کلی مروری بر پژوهش

 اند.بحث روابط مسلمانان و مسیحیان پرداختههای مختلفی به  این زمینه از جنبههای انجام شده در پژوهش

-( در کتابی با عنوان:» مباحث کالمی مسیحیان و مسلمانان درباره تثلیددث در سددده1400عبدی، مفتاح و امامی)

مباحثددان کالمددی های نخست هجری« این کتاب عالوه بر بررسی سیر تاریخی روابط مسلمانان و مسیحیان به  

های نخست هجری، در سه فصل با عناوین عقیده تثلیث در مسددیحیتپ پددیش از درباره تثلیث در سده  میان آنها

 داخته است.پراسالم، مسیحیت در جهان اسالم و تثلیث در نگاه متکلمان مسیحی و مسلمان  

رویارویی غرب   به«  نگرشی تاریخی به رویارویی غرب با اسالمی با عنوان: »کتاب( در  1379)  بخش نواقب جهان

دوره اول گسددترش اسددالم و دوره دوم حملدده تهدداجم از سددوی  پرداختدده وبا اسالم از منظر تاریخی و تحلیلی 
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و کوشیده است با در اختیار گرفتن منابع گوناگون فرایند تدداریخی   مد نظر قرار داده است مسیحیت به اسالم را  

مناسددبان دیددن و ای بددا عنددوان: »( در مقاله1396اسماعیل علیخانی )  روابط مسلمانان با مسیحیان را شرح دهد.

مناسددبان میددان   هبخشی دربارمنابع و تاریخ مسیحیت و با هدف آگاهی  همطالع  هشیو   به  «،  آیین مسیح  دولت در

 .مسیحیت و سیاست، از آغاز تا پایان قرون میانه، مناسبان دین و دولت در این آیین را به تصویر کشیده است 

 اسددنادی  یبررس  با  مقاله  این  «،مسیحیان  با  )ص(پیامبر  ارتباط»  عنوان:  با  ایمقاله  در  (1389)یطاهر  نیمحمدحس

 گفتگوها،  از  متعددی  موارد  و  است   دینی  اقلیت   حامی  و  کندمی  گفتگو   مسیحیان  با  چگونه  پیامبر  که  کندمی  بیان

 مسددیحیان بدده نسبت   پیامبر  رحمانی  نگاه  نوع  و  است   شده  مطرح  ادعا  این  تأیید  برای  ایشان  هاینامه  و  تعامالن

 .دهدیم  توضیح را

های پژوهش عمدتا بر روابط مسددلمان و دهد این است که پیشینهآنچه ضرورن و اهمیت این مقاله را نشان می

های حرددور و نفددوذ مسددیحیان بررسی زمینهاند و کمتر چگونگی مسیحیان از دو منظر تقابلی و تعاملی پرداخته

اند که پددرداختن بدده ایددن مسددهله از داده را مد نظر قرار  بخصوص در دوران امویان  در ساختار سیاسی مسلمانان

باشد عالوه بر آن درک درست از نوع روابط میان ایددن دو و چگددونگی حرددور و اهمیت فراوانی برخوردار می

های صدر اسالم و دالیل تقابددل و تعامددل میددان تواند در تحلیل درست از پدیدهنفوذ آنها در ساختار سیاسی می

 دهد.ورن پرداختن به این مقاله را نشان میاین دو کمک کننده باشد که ضر

 در قالب تقابل و تعامل روابط مسلمانان و مسیحیانسیر 

 در یریدد گ چشددم و جدددى حرددور نجدداران، در شانسکونت  و نهیمد از دورى خاطر به العرب،رةیجز انیحیمس

 بددا هود،ی با رابطه همانند ان،یحیمس و مسلمانان رابطه جهت  نیا از نداشتند، )ص(امبریپ حکومت  اسىیس صحنه

 یرو روم انیحیمسدد  و مسلمانان نیب جنگى بود کینزد هجرى نهم سال در چه اگر نبود همراه یریدرگ  و جنگ

-عاقالنه برخورد امبریپ با ان،یهودی خالف بر اسالم صدر انیحیمس تبوک  غزوه( فتادین اتفاق جنگ نیا یول دهد،

 در تددا فرسددتادند مکّه یسو  به را ییهاهت یه نجران و حبشه ینصارا اسالم، دعون شدن آشکار با .داشتند یتر

 کدده آنچدده نیبنابرا پاورندیب شانیبرا را آن اخبار شناخته، بهتر راآن و آورند به دست  یاطالعات دیجد نید مورد

 برابددر در نصددارا هیاول رىیگ موضع .نرفت  باالتر فرهنگى مبارزه و غیتبل سطح از است، حجاز انیحیمس به مربوط



 

843 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
_

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 زمددان در است، بوده مهاجر مسلمانان براى محکمى و امن گاهیپا حبشه انیحیمس .است  بوده مثبت  اسالم امبریپ

 جانددب  از شد مشاهده مشرکان و انیهودی از که را چهآن همانند مسلمانان هیعل خصمانه یبرخورد اسالم، امبریپ

 انیحیمسدد  زیدد ن و نجاشددى خددود هاآن رأآ در و حبشه انیحیمس مانند هاآن از بعرى بلکه نشد، دهید انیحیمس

 کدده زمددان آن و رفتندددیپذ را اسددالم آنددان از ارىیبسدد  حتددى و شدند وارد مت یمال و آشتى و صلح در از نجران

 پادشدداه بدهددد لیدد تحو  هاآن به را مسلمانان تا فرستادند را یکسان کفار بودند برده پناه حبشه دولت  به مسلمانان

-83: 1370، ریدد ان ابن ).پردازدیم هاآن از دیتمج به متعال خداوند لذا .کرد ردّ را مکه مشرکان درخواست  حبشه

 نمددود، دعددون اسددالم به را آنان و کرد ینگارنامه خود دوران پادشاهان با اسالم امبریپ کهیهنگام نیچنهم (89

 یرومدد  حدداکم هرقل به توانیم نهیزم نیا در. دادند )ص(امبریپ به دوران آن یحیمس پادشاهان را جواب نیبهتر

 نیدد ا انیحیمسدد  شد، فتح مسلمانان دست  به مصر و شام کهیهنگام .نمود اشاره مصر یقبط پادشاه وقسیم و شام

 برابر در نصارا واکنش یبررس( 251:  1390)ابن سعد،   کردند قبول را اسالم که بودند یکسان نیاول از هانیسرزم

 آنان یمانیا یرفتارشناس کل طوربه و اسالم امبریپ با آنان سازنده تعامل یچگونگ و اسالم امبریپ زمان در اسالم،

 زیدد آممسددالمت  یسددتیهمز یالگوسدداز در است، ساخته منعکس را آن قرآن انیآ که چهآن طب  اسالم صدر در

. حتددی قددرآن در جددایی بود خواهد مؤنر اریبس آنان، انیم دوستانه یگفتگو  و حاضر عصر در یاله انیاد روانیپ

و با اهل کتاب جز به «پ یعنی والتجادلوا أهل الکتاب إالّ بالتی هی أحسن إالّ الذین ظلموا منهمفرماید: »دیگر می

 .1اندای[ که بهتر است، مجادله مکنید، مگر ]با[ کسانی از آنان که ستم کرده]شیوه

 شددد، لیتشددک یاسددالم حکومددت  و نمود هجرن نهیمد به مکه از امبریپ و کرد دایپ شگستر اسالم که کمکم اما

 دیترد بدون .زدند دست  اسالم هیعل فرهنگى مبارزه به و بازگشتند خود شانیک هم هیاول موضع از حجاز انیحیمس

 مواجهدده نیترمهم مانند باشدپ قدرن حفظ ای کسب  در اسىیس مهم ابزارهاى از کىی تواندیم فرهنگى اقدامان

 مصددالحه و مباهلدده به منجر سرانجام که بود آن یرو یپافشار و هاآن یاعتقاد مسهله همان که نجران انیحیمس

 .شد انیحیمس توسط هیجز پرداخت  شرطبه
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. اندددداشددته ت یحیمسدد  شگستر یبرا ییهاتالش منی انیحیمس که که دیآیم به دست  یخیتار انیروا یبعر از

 احوال در تجسس یبرا هاخانه نیا از زین یگاه و اندداشته یتجار یهاخانه مکه در انیروم از یبعر کهچنانهم

 گسددترش در بود انیروم عامل که آنجا از بود شده سیتأس شامان در انیروم توسط کهی دولت. اندپرداخته عرب

 .بودند کرده دایپ شیگرا ت یرهبان به اعراب از یتعداد که بود نیهم لیدل به دیشا .کردیم تالش ت یحیمس

 روند ورود مسیحیان به دستگاه خالفت در دوره امویان

های مختلف اجتماعی، سیاسدی و دیندی بودندد کده در بده خالفت رسیدن معاویه ساکنین شام متشکل از گروه

معاویه در راستای تثبیت حکددومتش سزایی داشتند. به همین دلیل، اولین اقددام  ه( نقش بمریقجری  ه  41-60)

پیمانی با قبایل نیرومندد عرب منطقه بود. از جمله این قبایل که در پشددتیبانی و بدده جلب رضایت اهل ذمه و هم

خالفدت رسدیدن معاویده، از هیچ کوششی دریغ نکردند، قبایل یمنی بودند. از طرفی، معاویه نیددز بددا برقددراری 

پیمدانی را تحکیم کرد. همسر معاویدده این هم    (127:  1993  .ریالب)    )مادر یزید(  ازدواج بدا میسون، دختر بحدل

از مسیحیان یعقوبی و در عین حال، عرب محلی و از قبیلده کلب بود. درست مانند همسر عثمددان نائلدده کدده او 

دام سدددخت رفت و ایدن طایفده بعددهدا در اختالفدان داخلدددی شدد شدمار میهم مسیحی و از طایفه کلدب بده

چندین، مددادر برخددی از حکدام، کنیزکدان مسدیحی بودنددددد هم(  199-200جعفریدان،)طرفددار امویدان شدد.  

 .رو، این امر خدود از اسدباب نفدوذ ذمیدان و گسدترش فرهندگ مسیحی در جامعه عصر اموی شده بددوداز این

ایجداد ایدن رابطده سدود جسته و پیوند سیاسی بددا   معاویه از جمله خلفای اموی بود که در ابتدای خالفدتش از

-های حکومت خود را محکدمتر و پایهذمه برقرار کرد تا بدین شیوه هرچه بیشتر خود را بده آندان نزدیک  اهل

کدهپ امویدان در عدراق و حجداز محبوبیت چندانی نداشتند. به تّبع برقراری این پیوند سیاسددی و   تدر کندد، چرا

به دلیل عددم برخورداری اعراب از سواد و آگاهی و عدم اشراف آنددان بددده مسدددائل اداری زمینددده و   چنین،هم

گونه آشدددنایی بددا سدداختارهای ذمه در بدنه خالفت جدیدی که متولیان آن هیچ  بسدتر مناسبی برای حرور اهل

) ابددن . اشددتند، فددراهم گردیدددند - که بده زبدان یوندانی و فارسدددی بدددود-اداری و دیوانی منطقه شام و عراق 

هددای مفتوحدده بیشددتر از مسددلمانان در آغاز فتوحان، تعداد غیدر مسدلمانان در سرزمین(1/ 466:  1408خلدون،  

سددو، چددون از یددک (489: 1385)لمتون، .طلبیدددپدذیر را در برابر آنددان مددیبود، این امر سیاستی نرم و انعطداف
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مور کشورداری بودند، ناگزیر بودند به نیروهددایی متوسددل شددوند کددده از ای در اامویدان فاقدد هرگونده تجربده

مهدارن و کداردانی الزم برخوردار باشند. بنابه گزارش یعقوبی هیچ کدام از خلفای راشدین مسدددیحیان را بددده 

نظامی هددم بدده وی در عرصه    (152/ 2.  یعقدوبی  )  کار نگرفتند و معاویه اولین فردی بود که چنین اقددامی کدرد

مسیحیان ذمی متوسل شده بودپ سپاه خود را به تأسی از لشدکریان بیزانس به یک دستگاه جنگی تبدیل کرد کدده 

از امددور جالددب (  308)فیلیدد . )بددی تددا(:  .  هاعراب سوری و یمنی  های مسدیحیقلب آن عبارن بود از سوری

دستگاه خالفددت امدددوی  در ان به ویژه مسیحیان،کارمنددان و مقامان غیرمسلم  توجه در این دوره، کثرن تعداد

توان گفدت ایدددن مسدددیحیان می بدود. همدین امدر سدبب شدده مستشرقی همچون آدام متز بیان کند که: »تقریباً

-در تأیید این سدخن متدز مدی(  1/ 66:  1364آدام.    ،)  کردند«بودندد کده در بالد اسالم بر مسلمین حکومت می

مقدسی اشاره نمود که حتی در قرون بعد، گهبدان، رنگرزان، صرّافان و دباغدددان یهدددودی، و تدوان بده گزارش  

ذمدده بدده بیشددتر سددطوح  ورود اهددل( 1/ 258: 1374)مقدسددی،  .بیشتر پزشکان و نویسندگان هم مسیحی بودنددد

بخددش قابددل ذمدده    گیدری خالفت آنها در شام آغاز گردید. اهلدستگاه خالفت امدوی از همدان ابتددای شدکل

توجهی خواستند نسبت به این توده انبوه اجتماعی بیدادند و خلفا نمیتوجهی از جامعه اسالمی را تشدکیل می

رو، چتر سیاست حمایتی خود را چنان گسترده کردند که این عناصر هدم بتوانندددد در زیددر از این .نشدان دهندد

تدددب فتوحدددان چدددون امدددر حکومددت بدددون وجددود   آن قرار بگیرند. به همین دلیل، پس از فدروکش کدردن

. چندان در مناصب و مقامان ساب  خویش ابقا شدددندیافدت، آندان هممنصدبان مسدیحی تمشدیت نمدیصاحب 

ذمه از طری  ازدواج و پیوندهای سیاسی، مناصددب و   تدوان بیدان کدرد اهلبندابراین، مدی(  69:  1354،  اشدپولر)

مندی از عدددم آگدداهی اعددراب در امدددور اداری گری، و بهرهوره و کارگزاری، نظامیهای ندیمی، مشدامسهولیت 

 .سدود جسدته و موقعیت اجتماعی خود را حفظ و وارد دستگاه خالفت اموی شدند

 ...و  رهای د ،یفرهنگ ،یادار  گوناگون یهاحوزه در انیحیمس و یامو خالفت نیب  یهمکار و تعامل

های اسالمی حکومت کردد. میالدی بر سرزمین  749-661هجری قمری /    132-41های  بنی امیه در خالل سال

میالدی( نام داشت و دمشدد  را کدده  680-661هجری قمری/  60-41سفیان )اولین حکمران آنان معاویه بن ابی

نسین بود به عنوان مرکز حکومت خود برگزید. این شهر تا قبل از فتوحان اسددالمی، بدده عنددوان شهری مسیحی
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های مسیحی بود کدده در سلسددله مراتددب کلیسددایی امد، مقر اسقفترین مراکز بیزانس به حساب میکی از مهمی

ای برخوردار بود و دمش  از نظام اداری پیشرفته(  217:  1374اولیری،  )گرفتند.  پس از پاتریارک انطاکیه قرار می

کددار خددود ادامدده تمایل، در دمش  باقی بمانند و بددهمسلمانان به کارمندان این اداران اجازه دادند تا در صورن  

دهند. بخشی از این افراد، پیشنهاد مسلمانان را پذیرفتند و برخی دیگددر بدده قلمددرو بیددزانس مهدداجرن کردنددد. 

مسیحیانی که ماندن در قلمرو اسالمی را ترجیح دادند، اداره امور شهری را در چند دهدده اول فددتح دمردد  بدده 

شد. یکی چنان به زبان یونانی نوشته مییجه امور دیوانی زیر نظر آنان بود، و دفاتر دولتی همعهده گرفتندپ در نت

از مشهورترین افرادی که در این مدن به همکاری با مسلمانان پرداخت، منصور بن سرجون یا سرجیوآ بددود 

اینده بیزانس در امور مالی اوری خراج برای امپراتوری روم شرقی، و نمکه تا پیش از این به عنوان مسهول جمع

اش نیز از صاحب منصبان درباره شد. وی تا آخر عمر در این سمت ماند و پس از او خانوادهدمش  شناخته می

 (72-68: 1993 .ریالب)اموی شدند 

توان به دسددت اورد: یکددی تسددامح پادشدداهان امددوی در مقابددل مسددیحیان، و های تاریخی دو نکته را میاز داده

دم پایبندی آنان به موازین اسالمی و سطحی بودن ایمان در وجددود آنددان. مسددیحیان در ایددن دوره از دیگری ع

کدده هددای رفیعددی در دولددت امددوی داشددتند، تددا ایددنوضعیت مطلوبی برخوردار بودند و بسیاری از آنان جایگاه

بددان دفدداتر رسددمی را بدده عبدالملک بن مروان، در انر خصومتی که با امپراتوری روم پیدا کرد، تصمیم گرفت ز

های حکومتی را در شام از یونانی به عربی، و در ایران و عراق از عربی تغییر دهد. وی دستور داد تا زبان دیوان

پهلوی به عربی برگردانند. نتیجه طبیعی این تغییر زبان، عوض شدن کارمندان دیوانی در شددام بددود، کدده تددا آن 

ن خواندن و نوشتن به زبان عربی در میان مسلمانان رواج یافته بود، و دیگر زمان از مسیحیان بودند. در این زما

کردند نیازی نبود. براین اسدداآ، های غیر عربی کتابت میدر امور دیوانی به نویسندگان غیر مسلمان که به زبان

 (425-428: 1375) طبری، نویسندگان مسیحی از کار برکنار شده و نویسندگان مسلمان جایگزین شدند.

کردنددد، مسیحیان در طول این مدن از ح  آزادی مذهبی برخوردار بودند، و به اختیار خود، جانلی  انتخاب می

کرد، اما پس از ان عبد المالک بن مددروان، حجدداج بددن یوسددف را بدده و کسی در امور مذهبی آنان دخالت نمی

مشکالتی که یوحنای ابرص، مطددران نصددیبین ایجدداد عنوان والی عراق منصوب کرد، اوضاع تغییر نمود. در انر  
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کرده بود، حجاج، به اسقفان کلیسای نسطوری، اجازه انتخاب جانلی  را نداد، و این کلیسا تددا زمددان مددرگ وی، 

وی برای جبران کسری بودجه در خزاندده حکددومتی، دسددتور دارد تددا از   (85-84:  1990) فییه،  بدون رهبر ماند.

جزیه گرفته شددود و ایددن بددرخالف (  114:  1990) فییه،  ه به تازگی مسلمان شده بودند،  مسیحیان و یهودیانی ک 

شریعت اسالمی بود. این وضعیت تا زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت و در زمان وی بازهم شرایط 

ولددی وی سددعی  ای وضع شدددگیرانهاحکام سخت  عبد العزیز، بن عمر زمان در البتهبه نفع مسیحیان تغییر کرد. 

توان به مددوارد زیددر اشدداره کددرد: مسددیحیان نبایددد ماننددد نامه را اجرا کند از جمله آنها میداشت تا مفاد معاهده

گذاری از اسامی مسلمانان اسددتفاده نکنندددپ مسلمانان لباآ بپوشند، هیچ سالحی نباید با خود حمل کنندپ در نام

 ( 169: 1970. فیلی ،  )  و ... کمربند خاصی به نام زنار به کمر خود ببندند

پس از وی عمر نانی با تکیه بر قوانینی که در معاهده عمر اول با مسیحیان آمده بود، به تمددام کددارگزاران خددود 

دستور دارد که هیچ غیر مسلمانی را در امور دولتی و دیوانی به کار نگیرند، و مسیحیان را از نشسددتن بددر زیددن 

اجازه داد تا در هنگام سواری، فقط از پاالن استفاده نماینددد. از سددوی دیگددر، وی گذاشددتن منع کرد و به ایشان  

ابددو )ها و کلیساها و پوشیدن قبا، برد یمانی و پارچه خز را برای انان ممنددوع اعددالم کددرد  صلیب بر سقف خانه

دن در کلیسا بددا صدددای و ایشان را از بلند کردن صدای ناقوآ در خارج از کلیسا، دعا کر(127: 1970،   یوسف

 بلند و شبیه شدن به مسلمانان منع نمود. 

مددیالدی  723هجری قمری( به حکومت رسید. وی در سددال   105-101پس از عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک )

اوری نماینددد. تددا پددیش از ایددن تصدداویر هددا جمددعدستور داد تا تمامی صور را از معابد و کلیساها و حتی خانه

روح، زینت بخش قصرهای امویان بددود، و عبدددالملک بددن مددروان دسددتور داده بددود تددا تصددویر موجودان ذی

ها نمایند. اما یزید بن عبدالملک، که به بزید نانی پادشاهان اموی را جایگزین صور امپراتوران روم بر روی سکه

تنها در قلمددرو اسددالمی   این اقدام نه  (1422جاحظ،  )  شهرن داشت، آیان قرآن را جایگزین این تصاویر نمود.

شکنی شددد گیری یک جریان عظیم به نام تمثالتانیر گذاشت بلکه در قلمروی امپراتوری بیزانس نیز منشا شکل

هجددری قمددری( بدده   125-105اما پس از یزید بن عبدالملک، برادرش هشددام )و مدن طوالنی به درازا کشید.  
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برداشت و مسیحیان در دوران حکومت او کدده نزدیددک بدده دو دهدده گیرانه را  حکومت رسید. وی قوانین سخت 

 طول کشید، آزادی بیشتری پیدا کردند. ایشان به یهودیان و مسیحیان اجازه داد تا برای خود معبد بنا کنند.

 شرق کلیسای نشینمسیحی مناط  از بسیاری امویان، دوران در اسالمی قلمروطورکلیپ واقعیت این است که به

بدده  و بودنددد، اییافتدده سددازمان کلیسدداهای و برجسته دانشمندان دارای هاسرزمین این مردم گرفت.می بر در را

 که مسیحیانی بودند دربار، اطبای از بسیاری دوران این در یابند. راه خلفا دربار به توانستند آنان از برخی تدریج

 نیددز مسددیحی هایمنجمین و جانلی  مترجمین، شعرا، از برخی چنینهم داشتند. پزشکی دانش از کهنی میراث

 مسلمان، حاکمان کنار در مشاور به عنوان حتی و کنند، پیدا ایشان نزدیکان و خلفا با تنگاتنگی ارتباط توانستند

حکددام ا وضددع بددا نداشتند و مسیحیان با ارتباط تمایل به که بودند خلفا از برخی میان، این در کنند. نقش ایفای

 هددایی درمحدددودیت  و کننددد، متمددایز مسلمانان از جامعه را مسیحیان تا کوشیدند آنان، ضد بر ایگیرانهسخت 

-می دوره این تاریخی هایگزارش بررسی با آورندپ به وجود آنان اجتماعی هایفعالیت  عبادی و مناسک انجام

) فییدده، کردنددد آوردن به اسالم نمددیمسیحیان را مجبور به تغییر کیش و روی  ،حکومت اموی که دریافت  توان

 در مسددلمانان و مسددیحیان میددان لتعام که دریافت  توانمی تاریخی هایداده بررسی باچنین هم( 84-85: 1990

 براسدداآ حکومددت، زمامددداران از یددک هر که معنا این به است. داشته قرار خلفا تغییر تانیر تحت  اموی، دوران

-مددی بددر با مسددیحیان را ارتباط از نوعی زمان، آن سیاسی اوضاع با متناسب  و خود، هایگرایش و هافرضپیش

 سیاسی، ساماننابه یا اوضاع دینی متون از خود هایبرداشت  اساآ بر خلفا از برخی دوره، این در چه گر گزید.

 جدددا مسلمانان جامعه بدنه از را تا آنان کوشیدند و گرفتند، پیش در مسیحیان برابر در ایگیرانهسخت  رفتارهای

 اجددازه آنان به و آوردند خود دربار به را مسیحی دوستانه، دانشمندان رفتاری با اموی، زمامداران بیشتر اما کنند،

 پیدا کنند. دست  رفیعی هایمنصب  به تا دادند

 دیرها در دوره امویان

هددای اولیه شددمار بسددیاری از آنهددا در سددرزمینهای  های دینی مسیحیان که از سدهدیر یا صومعه، یکی از مکان

اسالمی به ویژه عراق، شام و مصر پراکدنه شده بود. ساخت و گسترش دیرها ریشه در رهبانیددت مسددیحی دارد 
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که در مصر از سده چهارم میالدی آغاز و سپس در سرتاسر مناط  سواحل مدیترانه و فراسوی آن گسترده شد.. 

 ( 59-46:  2004شتیوی،  )

های اسالمی به ویژه عددراق، مصددر و شددام در دوره امویددان در ترین تصویر از دیرهای مسیحی در سرزمینکامل

ها با رویکردی غیرجدلی پس از تعیددین محددل و های دیاران امده است. نویسندگان مسلمان در این کتابکتاب

تنددد. دیرهددایی کدده در نزدیکددی پرداخذکر مشخصان دیر، به اخبار و اشعاری که درباره آن ساخته شده بود، می

هددایی دیرها معمددوالً مددزارع و بددا  شدند، معموالً شامل چند ساختمان بودند.شهرها و مناط  در دسترآ بنا می

 کرد.داشتند که عالوه بر درآمدزایی، نیازهای ساکنان آنها را نیز تامین می

نامدده نها وضع شددد. بنددابر مددوادی پیمددانپس از فتوحان اسالمی، مقرران خاصی بر دیرها و راهبان ساکن در آ

منسوب به عمر )الشروط العمریه(، عالوه بر ممنوعیت ساخت کلیسا، دیر و صومعه در شهرها و پیرامددون آنهددا، 

البتدده خلفددا و امددرا همیشدده پایبنددد ایددن قددوانین  (377-378) طرطوشی، بی تا:  تعمیر بناهای ویران نیز منع شد

عزیز فاطمی، آرسانیوآ بطری  ملکانی پیرامون دیرالقصیر بارویی بزرگ برپا ساخت نبودند. برای مثال در زمان  

چنددد سددال بعددد ایددن دیددر و (  282:  1990انطدداکی،  )های بسیاری بنا کرد  و آنجا را بازسازی و در آن ساختمان

هددای ضددد فدداطمی، دسددتخوش چپدداول و ویرانددی شددد و بسیاری دیگر از دیرهای مصر و شام در پی سیاست 

اما چندددی بعددد  (282: 1990انطاکی،  ) ها و امالک متعل  به آنها بین سربازان به عنوان اقطاع تقسیم شدموقوفه

هایی مبنی بر بازسازی برخی کلیساها و دیرها و بازگرداندن در پی تقاضای برخی رهبران مسیحی، خلیفه فرمان

 های انها صادر کرد.موقوفه

شد. طب  مقرران، راهبان از پرداخت هایی مناقشه برانگیز میراهبان نیز در دورهمقرران مالیاتی ساکنان دیرها/  

جزیه معاف بودند. بنابراین بهترین راه برای گریز از پرداخت مالیان این بود که شخص به دیددری وارد شددود و 

اهای خددویش را در سلک و جرگه راهبان درآید. در اواخر دوره اموی در مصر و شام، هزاران تن از مردم روست

شدند تا از پرداخت مالیان رهایی یابند. این پدیده به وضع مقرراتی منجر شد کردند و به دیرها وارد میرها می

ساخت، بلکه برخالف مقرران راهبان را نیز مشددمول که نه تنها ورود افراد جدید را در صف راهبان ممنوع می
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فرهنگی جامعه اسددالمی   –ای مسیحی در زندگی اجتماعی  دیره(1425:  1390)مقریزی،  کرد  پرداخت جزیه می

 عربی درخور توجهی داشتند.  –

نامدده های مذهبی، فلسفی، ادبددی، شددعر، زندددگیهای دیرهای بزرگ بود که در آن کتابکتابخانه یکی از قسمت 

-49: 1986شابشتی، )شد های درباره چگونگی سیر و سلوک نگهداری میشهیدان مسیحیت و قدیسان و کتاب

50) 

افزو بر آن، برخی از دیرهای شام و جوامع پیوسته به آنها، منبع مهمددی بددرای تددامین کارکنددان دیددوانی و اداری 

توانستند مدارج ترقی را، بدده ویددژه شدند و میهای دستگاه خالفت به کار گرفته میامویان بودندپ آنان در دیوان

های گوندداگون بددود. کارکردهای اجتماعی دیرها برگزاری جشندر صورن گرویدن به اسالم طی کنند. یکی از  

امدند و برای نمونه در روز عید پاک مسلمانان و مسیحیان در دیر سمالو واقع در شماسیه در غرب شام گرد می

دیرها از لحاظ تولید و فددروش شددراب نیددز مددورد (  14شلبشتی.  )یافتند.  اهل عیش و طرب نیز آنجا حرور می

شد شراب خوب خرید و در با  دیر یا جاهای مخصددوص دور عرب و مسلمان بودند. در انجا میتوجه جامعه  

 گساری به پا کرد.از چشم محتسبان مجالس می

خاندده نیددز از دیگر کارکردهددا و وظددایف دیرهددا پددذیرایی و اسددکان مسددافران بددود. بسددیاری از دیرهددا مهمددان

گزیدنددد. از خانه مسکن مددیآمدند در این مهمانرهای دور میو مسافرانی که از ش (79: 1986شابشتی،  )داشتند.

 شد. بازدیدکنندگان گذری و شکارچیان نیز به ههمان اندازه استقبال می

چنین مسددهولیت یکی دیگر از کارکردهای سنتی دیرها، مراقبت از بیماران بود. دیرها در دوره پیش از اسالم هم

 گرفتند، خدمتی که در دوره اموی نیز تداوم داشت برعهده مینگهداری از بیماران روانی را 

  گذشتههای دوره با در دوره اموی انیحیمس با ارتباط تفاوت

 مسددلمانان کنار را در کتاب اهل آمیزمسالمت  همزیستی امکان شد مطرح اسالم ظهور از بعد که ذمه اهل نظریه

 زندددگی بدده مسددلمانان کنددار ذمه در اهل نظام پذیرفتن با کتاب، اهل از ایشاخه عنوان به مسیحیان کرد. فراهم

 معددرض در مختلفددی عوامددل تأنیر تحت  تاریخ اسالم طول در مسیحیان با مسلمانان دادند. مناسبان ادامه خود

 مسددلمانان علمددی و دیددوانی نهادهددای بر ذمیان تسلط مذهبی خلفا، تعصبان چون مسائلی بود. تحول و تغییر
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 در حسدداآ مباحددث  جمله از .نهادندمی تأنیر مسیحیان به نسبت  خلفا نوع بینش بر که بودند عواملی مجموعه

 بنددابراین، بررسددی است. ذمیان با مسلمانان رفتار چگونگی اندکرده اغراق آن درباره که مستشرقان اسالم تاریخ

 .رسدمی نظر به ضروری امری اسالم قلمرو در مسیحیان وضعیت  طرفانهبی

 قلمرو در آنان و اقتصادی سیاسی دینی، اجتماعی، وضعیت  تبیین و ذمی مسیحیان با اموی خلفای سیره بررسی

 در ذمیان تعداد افزایش آن تبع به و فتوحان گسترش .شوداین بخش از اسالم محسوب می ترینمهم از اسالم

 اسددالمی جامعدده در را ذمیددان دینددی و سیاسی اجتماعی، پایگاه تعیین چون مسائل جدیدی اولیه، خلفای دوره

 .کرد مطرح

 زمددان در ویژه به خلفای اولیه، زمان در جدیدی احکام مسلمانان، میان در ذمیان پایگاه تبیین و تعیین منظور به

 خالفددت  مرکز انتقال داد. شکل بعد هایدر دوره را ذمیان با ارتباط فقهی هایپایه که شد وضع خطاب بن عمر

 در ذمددی مسددیحیان کددرد. ترگسترده را مسیحیان و اموی مناسبان خلفای دامنه اموی، عصر در دمش  به اسالم

 مندددقدددرن صددورن بدده علمی و دیوانی هایزمینه در و یافته تشکل اجتماعی یک طبقه عنوان به امویان زمان

 .شدند ظاهر

 گیریقدرن هایامر زمینه همین که دادند نشان خود از مسیحیان مقابل در زیادی تسامح اموی خلفای نخستین

 ذمیددان بددا برخددورد در واحدددی امددوی سیاسددت  خلفددای طورکلی به کرد. ریزیپی اموی عصر در را مسیحیان

 نوع در خالفت، مالی مشکالن و مسلمانان اداری امور ذمیان بر تسلط مذهبی، تعصبان چون عواملی نداشتند.

طور کلی، تفاون ارتباط و رفتار بددا مسددیحیان در بود. به تأنیرگذار مسیحیان برخورد با در اموی خلفای سیاست 

 های اسالمی قبل از آنها، به شرح زیر است:دوره اموی با دیگر دوره

 جزیه( اقتصادی )اخذ  ( حیات1

 شددد،می تحول و دچار تغییر مواردی در بلکه نبوده، سانیک اموی دوره در آن گرفتن چگونگی و جزیه مقدار

 و داشددت. تسددامح مسددتقیم تأنیر ذمیان آن از اخذ چگونگی و جزیه مقدار بر خلفا اقتصادی مشکالن کهچنان

 فشددار اعمددال عدم دالیل ترینمهم خالفت، اقتصادی نبودن اوضاع بحرانی نیز و اموی نخستین خلفای تساهل

 زمان در جزیه گرفتن در ذمیان بر گیریسخت  بر مبنی شکایتی منابع، در رو،از این است، بوده ذمیان بر مالیاتی
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 سددنگینی از معاویه نزد کههنگامی کوفه نصارای .است  نشده نبت  یزید پسرش و سفیان ابی بن معاویۀخالفت 

) کاسددت. آنددان جزیه مقدار از حلّه دویست  او کردند، شکایت  کوفه دهندگان کاهش جزیه دلیل به جزیه مقدار

-آشددوب دلیل به عبدالملک زمان در خالفت  اقتصادی هاینیازمندی که رسدنظر میبه (134: 1414العصفری. 

 .نبود تأنیر بی ذمیان جزیه مقدار افزایش در امر همین و یافت  افزایش و خارجی داخلی های

 کددرد.مددی جزیدده اخددذ هم بودند شده مسلمان که ذمیانی از حتی عراق، در عبدالملک والی یوسف، بن حجاج

 زمددان در عددراق نصددارای کههنگامی .دادمی افزایش را ذمیان جزیه میزان نیز سیاسی هایبهانه به گاهی حجاج

 پرداخددت  بدده را آنددان و افددزود آنان جزیه میزان او بر شدند، متهم اشعث  بن عبدالرحمن با همکاری به حجاج

 (121: 1378زرگری نژاد، )  کرد موظف سال در حله 1300

 دینی حیات(2

 توسددط مصددر از فددتح بعددد کردند. حفظ اسالمی قلمرو در را خود دینی استقالل نسطوری و یعقوبی مسیحیان

مفید، )دادند. قرار خود مطران مقر اقامت  را اسکندریه و شده مسلط مصر کلیساهای تمام بر یعقوبیان مسلمانان،

 را خددود کلیسدداهای مصر فتح از قبل بیزانس( که کلیسای فدار طر )مسیحیانملْکانی  مسیحیان اما (542: 1413

 این با اموی خلفای مناسبان (277: 1413مفید، )  شدند و پراکنده داده دست  از را خود هسلط داشتند، اختیار در

 بدده( 277مقدسددی، همددان، ) بودند بیزانس با همکاری به متهم چرا که ملْکانیان نبود، دوستانه مسیحیان از دسته

نداشددتند.  اسددکندریه در بطریدد  داشتن ح  عبدالملک، هشام بن زمان خالفت  تا مصر فتح زمان از دلیل همین

قدددرن  افددزایش بدده امددوی خلفددای سددوی از مصددر در ملْکانی مسیحیان شدن محدود (.221: 1412)مقریزی، 

 مسددیحیان هددایمیخائیددل بطریدد  و قسمیا اسکندروآ، سیمون، کرد. شایانی کمک مصر کلیساهای بر یعقوبیان

 در داشتند. مسیحیان عهده به را نواحی مختلف به اسقفان اعزام مسؤلیت  و آنان دینی ریاست  که بودند یعقوبی

 تعیددین سددر بددر آنددان میان کهرسد زمانیمی نظر به استقالل این رغم بودند. به آزاد خود دینی رؤسای انتخاب

کردند. می مداخله آنان دینی امور در منطقه، در رفع بحران برای خلفا والیان کرد،می بروز اختالفی دینی رؤسای

 حکومددت  زمددان در کددرد. اشاره یوسف بن حجاج زمان در نسطوری اختالف مسیحیان به توانمی نمونه برای

دلیددل  همددین بدده آمددد، پددیش داری دامنه اختالفان جانلی ، تعیین سر بر نسطوری اسقفان عراق بین در حجاج



 

853 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
_

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 تنهددا نسطوریان انتخاب کنند. خود برای جانلیقی تا نداد اجازه آنان به عراق در خود حکومت  مدن در حجاج

 (540بیتا:  واحدی نیشابوری،) شدند. خود برای جانلیقی انتخاب به موف  او مرگ از بعد

 ساالری( دیوان و سیاسی )مسیحیان حیات(3

 از عددرب مسلمانان .بود مفتوحه مناط  اداره چگونگی شد مطرح فتوحان جریان از بعد که ایمسهله ترینمهم

-می حفظ فتح از بعد را ناحیه هر نظام اداری نداشتند شده فتح هایسرزمین اداره برای مشخصی برنامه هک آنجا

 دو کددرد. همددوار مسددلمانان ساالری دیوان در ذمیان نفوذ برای را راه شده، فتح مناط  اداری نظام حفظ کردند.

 اعراب عالقگیبی عوامل این از است. یکی داشته اساسی نقش مسلمانان نهادهای اداری بر ذمیان نفوذ در عامل

 مسلمانان اداری نهادهای بر ذمیان گیریقدرن که به دیگری عامل بود. نوشتن و خواندن هنر و علم حساب به

 فارسددی، زبددان به نواحی این در هادیوان نگارش و مفتوحه مناط  نظام اداری از اعراب اطالعی بی شد، منجر

 بودنددد. معاویدده خود اداری امور در ذمیان استخدام به ناگزیر خلفا بنابراین( 79ماری، بیتا، )بود  قبطی و رومی

 و منصددور بن سرجون (260همان: )اولیری،  کرد استخدام خود برای نصرانی منشیان که بود اموی خلیفه اولین

معاویدده  کاتبددان ترینمعروف داشتند، عهده به مهمی نقش اموی عصر در کتابت  هنر در ارتقای که النَبطی حسان

 مددالی امور متصدی کردمی کتابت  معاویه برای کهاین بر عالوه منصور بن سرجون (11: 1410دینوری، )بودند.

 ترگسترده مسیحیان با را خلفا مناسبان اموی عصر در دمش  به خالفت  مرکز انتقال نصرانی اُئال بود. ابن او نیز

 خددود و شاعران ندیمان حتی و داده نشان خود از مسیحیان برابر در بسیاری تسامح اموی خلفای نخستین .کرد

 هددایپدیددده سایر و پوشش زمینهدر  عبدالعزیز بن عمر استثنای به اموی خلفای کردند. انتخاب آنان میان از را

 و آزادی از امددوی خلفددای زمان در نسطوری و مسیحیان یعقوبی نکردند. اعمال ذمیان بر محدودیتی اجتماعی،

شدددند.  موفدد  امویان، زمان در اسالمی قلمرو در کلیساهایی بنای به آنان حتی شدند. مندبهره بسیاری امتیازان

 مسیحیان ملکانی با اموی خلفای روابط کردند.نمی دخالت  آنان دینی رؤسای نصب  و عزل نیز در اموی خلفای

 بیزانس دولت  با همکاری اموی به خلفای نظر از آنان زیرا نداشتند، دینی فعالیت  اجازه ملکانیان و نبود دوستانه

 اجازه عبدالملک بن هشام خالفت  زمان در ملکانیان تنها داشتند. قرار محدودیت  در دلیل همین به بودند، متهم

 .آوردند دست  به مصر در را دینی فعالیت 
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 سخت  آنان بر نیز نظر مالی از دادند نشان خود از ذمیان برابر در ایجانبه همه تسامح که اموی خلفای نخستین

 .داشت  مستقیم ارتباط قتصادی خالفت  ا وضعیت  پریشانی با ذمیان جزیه میزان افزایش نگرفتند.

 حکومددت  بددا و شددد مصر آغاز و عراق در عبدالملک والیان وسیله به جزیه گرفتن هنگام ذمیان بر گیریسخت 

 به موظف نیز راهبان حتی دوره، این در .رسید خود اوج به مصر در عبدالملک بن سلیمان عامل زید، بن اسامۀ

 نفددوذ دامندده امددوی عصر در اداری تشکیالن گسترش از بعد .گرفتند قرار تعقیب  تحت  و شده جزیه پرداخت 

 امددور در متخصددص و مدداهر نیروی نداشتن دلیل به اموی خلفای بیشتر شد. ترساالری گسترده دیوان در ذمیان

 مددالی و مناصددب  کتابددت  بگیرند. کمک ذمی مسیحیان از مفتوحه مناط  اداره برای که شدندمی دیوانی، ناگزیر

 (  473-471ابن قیم: ).اختصاص دادند خود به را آن اموی دوره در ذمیان که بود اداری مناصب  ترینمهم

 در قرآن وجود دلیل دیگر به علوم به مسلمانان نیازی بی تفکر رواج و اولیه خلفای زمان در فتوحان گسترش

 حرکددت  امویددان، حکومددت  تثبیددت  از بعد .بود مسلمانان علمی رکود عوامل مترین مه از خطاب بن عمر زمان

 بدده داشددتند پزشددکی علم بر که مهارتی دلیل به مسیحیان .شد آغاز کتب  ترجمه و پزشکی هایزمینه در علمی

 در ترجمه علم داشتند. نقش اموی عصر در پزشکی علم پیشرفت  در و ارتقا یافته خلفا خصوصی پزشک مقام

 شد. عربی ترجمه به سریانی و یونانی زبان از کتاب معدودی تعداد تنها و نداشت  چشمگیری اموی رشد عصر

 گرفددت  صددورن اسددالم عددالم که در هاییترجمه نخستین در سریانی و یونانی زبان بر تسلط دلیل به مسیحیان

 (473-471ابن قیم: ).داشتند اساسی نقش
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 گیرینتیجه

تدریج تحولی ظهور اسالم بهره عربستان با  یجزساختار عقیدتی شبهتوان نتیجه گرفت که  با بررسی این مقاله می

-بنیادی یافت، در پی آن ساختار قدرن نیز دچار دگرگونی شد و باگذشت زمان، اسالم و مسلمانان بدده بددزرگ

از جملدده تنظیم روابط مسلمانان با پیروان ادیددان دیگددر،  از این رو ترین قدرن دینی و دنیوی آنجا تبدیل شدند

در دوران مکی مسلمانان، صرفاً در محدوده اعتقادی و دعون بدده   .دیدمسیحیان از اهمیت فراوانی برخوردار گر

اسالم با مسیحیان روابط داشتند و در مهاجرن به حبشدده توانسددتند حمایددت یددک حدداکم مسددیحی را در برابددر 

مشرکان مکه به دست آورند. با مهاجرن مسلمانان به مدینه و تشکیل جامعه مسلمانان با الزامان خدداص، یددک 

دو طیددف متفدداون   و  ان از چهددارچوب اعتقددادی فراتددر رودنمود که روابط با مسددیحیوی طبیعی میقدرن دنی

توان بیددان داشددت بنابراین در حوزه روابط تعاملی میان مسلمانان و مسیحیان می  گیردهمکاری و تقابل را در بر  

نگدداری و یز و در قالب نامددهآم، مسالمت صدر اسالم  درفرآیند روابط و مناسبان مسلمانان و مسیحیت  که اوال،  

هددایی بددا دعون به سران مسیحی به اسالم بود، در دوره خلفای راشدین به ویژه در دوره عمر و عثمان، جنددگ

وضعیت مسددیحیان شددبه جزیددره بنابراین  های غربی آنها به ویژه شام صورن گرفت،  روم شرقی و فتح سرزمین

 انددهیجو صددلح یرفتارهددا نیچندد هم و کتاب اهل عنوان به حیمس روانیپ به اعراب نگاه و عربستان پیش از اسالم

نانیا، در حددوزه روابددط  .باشد زیآممسالمت  و یدتیعق یروابط آنان روابط دیگرد باعث  ،اعراب برابر  در  انیحیمس

 بددا مسددلمانان روابددط ،یجهددان قدددرن کیدد  بدده یاسددالم جامعدده شدن لیتبدتقابلی می توان تحلیل نمود که با 

روم شددرقی و امپراتددوری اسددالمی در دوره  بددزرگ قدرن دو  نزاع  به  زیآممسالمت   و  یدتیعق  شکل  از  انیحیمس

 یهددانیسددرزم در حکومددت  کیدد  قالب  در اسالم گسترش لذا تقابل میان این دو و  شود  لیتبد  خلفای راشدین،

مسددیحیان در سدداختار سیاسددی حرور    به  را  مسلمانان  ،ی و اداریاسیس  دیجد  نظام  ن تشکیلضرور  و  یحیمس

 و در نهایددت همزمددان بددا  سدداخت   فددراهم  قدرن  ساختار  در  را  آنانهای نفوذ  نهیزم  در  و  کرد  ب یترغ  مسلمانان

در عصددر امددوی   سددودمندانه  و  همدالندده  مناسبانسمت    بهوضعیت مسیحیان را    اسالم،  جهان  بر  انیامو   سیطره

 .هدایت کرد
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