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 المحتوى 
 

 5 المؤلفة من 

 7 المقدمة 

 

 الفصل األول 
 معاملة الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص للمس�حیین 

تشّكل العالقات بین السكان المسلمین وأصحاب الد�انات    ت بدا�ا  (1) 
 18 األخرى في القرآن الكر�م 

 27 في المرحلة اإلسالم�ة الم�كرة  االتفاق�ة (العهد)  (2)

 30 االممنوحة من قبل الرسولاالتفاق�ات   (3)
 
 

 الفصل الثاني
 العر��ة -العقود �مصدر للعالقات األرمن�ة

األرمن�ة    العهود (1)   للجال�ة  المسلمون  والحكام  الرسول  قدمها  التي 
 48 المقدس�ة 

 58  المقدمة لسكان البلدان المجاورة (فیرك، آران) العهود   (2)
 70 "المنشور الكبیر"  (3)
م في التأر�خ األرمني   703"المنشور الصغیر". إنعكاس ثورة عام  (4) 

 82 
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الرسول والخل�فة علي ابن أبي طالب �اسمیهما و�العر��ة في    العهود   (5) 
 94 دار المخطوطات

 104 العهود المحمد�ة في مؤلفات المؤرخین المسلمین   (6)
 

 الفصل الثالث  
في عهد الخلفاء الراشدین   البالد الخاضعةالعهود الممنوحة لسكان 

 األر�عة 

 112 بین النهر�ن وسور�ا  ام  (1)

 121 إحتالل القدس، الخل�فة عمر ووث�قة عهد السكان المس�حیین   (2)
 123 وث�قة العهد مستند قانوني   (3)
فارس   (4)  في  والزردشتیین  المس�حیین  للسكان  الممنوحة  العهود 

 127 الساسان�ة 
وث�قة العهد المنسو�ة إلى الخل�فة عمر بن الخطاب المقدمة لسكان   (5) 

 133 سور�ا المس�حیین 
 

 143 إستنتاجات

 146 المصادر األول�ة واآلداب المستخدمة جدول 

دار مخطوطات یر�فان �اسم م�سروب  , 358المخطوط رقم  :ملحق

 162 ماشتوتس 
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 المؤلفة من 
 
 

قمنا في هذا ال�حث بدراسة العهود التي منحها مؤسس اإلسالم الرسول 
وخلفاؤه لألرمن بناء على مصادر أرمن�ة من القرون الوسطى.    ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  

یرت�ط العهد، الذي قدمه الرسول للجال�ة األرمن�ة المقدس�ة �شكل وثیق،  
مع تلك العهود التي أعاد التصدیق علیها الخل�فتان علي بن أبي طالب 

 وعمر بن الخطاب ثم صالح الدین والسالطین العثمانیون. 
ف  محوري  مكان  دیوان ُخصص  في  المحفوظة  للعهود  ال�حث  ي 

مخطوطات  دار  في  یر�فان    الكاثول�كوس�ة  في  ماشتوتس  مسروب 
القرنین   بین  الرسول محمد والخل�فة   19- 16المنسوخة  �اسم  الممنوحة 

قبلنا   من  ُدرست  مرة  وألول  واألرمن  للمس�حیین  طالب  أبي  بن  علي 
  ووِضَعت في التداول العلمي.

تحتاج العهود المذ�ورة إلى تعم�مها ل�س في الجو العلمي األرمني ومح�ط  
المؤرخین فحسب، بل أ�ضًا في المجتمع المتكلم بلغات أجنب�ة والعر��ة  

 خاصًة إلبراز حیو�تها التار�خ�ة في الواقع األرمني عبر العصور. 
كانت تلك العهود ضمانة للسكان األرمن للذود عن حقوقهم ضد تدخالت  
الرئ�سي   الموضوع، فإن هدفنا  لذلك، ونظرًا ألهم�ة  المسلمة.  السلطات 

 ونشره. هو ترجمة ال�حث إلى اللغة العر��ة
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حقق الد�تور ألكسندر �ش�ش�ان الترجمة العر��ة عن األرمن�ة. و�فضل  
�تا�ًا لعلماء أرمن وأجانب إلى لغة الضاد عن   61نشاطه المثمر، ترجم  

الروس�ة األرمن�ة،  القض�ة  اللغات  حول  والعثمان�ة  التر��ة  اإلنكلیز�ة،   ،
األرمن�ة، التار�خ واآلثار. هو طبیب عیون مرموق، عضو اتحاد �تاب  

،  1976، عضو مؤسس للجمع�ة العین�ة السور�ة  2002العرب في سور�ا  
ورئ�س تحر�ر "الكتاب السنوي   1977عضو الجمع�ة العین�ة الفرنس�ة  
اآلثار السور�ة. قام �ذلك بنشاط �بیر  لجمع�ة العاد�ات السور�ة" حول  

األرمن�ة   األمة  بثقافة  العر�ي  والعالم  السوري  العر�ي  المجتمع  لتعر�ف 
 وتار�خها. 

نعّبر عن شكرنا العمیق وعرفاننا �الجمیل للسید ألكسندر �ش�ش�ان لترجمة 
التار�خ�ة   والروح  الَنَفس  على  المترجم  وحافظ  شوائب  بدون  �حثنا 

مض�فًا إل�ه حیو�ة وق�مة جدیدتین. إنه لشرف �بیر    القروسط�ة للكتاب 
لي أ�ضًا أنه قّ�َم أهم�ة الدراسة وتبنى ترجمتها وغایته إ�صالها إلى األجواء  

 المتحدثة �اللغة العر��ة.  
أعبر �ذلك عن شكري الكبیر �الجمیل لرئ�س قسم الدراسات العر��ة في  

التار  العلوم  في  الد�تور  الحكوم�ة  یر�فان  ها�ك جامعة  األستاذ  �خ�ة 
كوتشار�ان ألنه، �فضل م�ادرته وجهوده النش�طة فقط، أص�حت ترجمة  

   الكتاب حق�قًة.
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 المقدمة 

 
لسكان    الخالفة العر��ة  التي منحتهاالعقود  ــــــ    هذه الدراسة مهداة للمراس�م 

نتظمت عالقات المسلمین الفاتحین مع السكان غیر  فاالبلدان المفتوحة  
إستحقت تلك العهود على انت�اه    المسلمین طوال قرون مدیدة �استمرار.

األرمن�ة التار�خ�ة القروسط�ة، قدمها مؤسس   الروا�ات حسب    التي،  خاص 
محمد   الرسول  والمس�ح�ة    ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم  األرمن�ة  للمجتمعات  وخلفاؤه 

وتهدف للحفاظ على ُتدعى هذه العقود في تأر�خنا بـ "المنشور"    األخرى.
 حقوق الجال�ات المس�ح�ة اإلثن�ة والكنس�ة والتصدیق علیها.

"المشّرع   ،م أن محمد   12من القرن  نیتسي  آشهد المؤرخ األرمني صمو�ل  
م األرمني العتناق المس�ح�ة �جسارة شر�طة أن  عالَ لقّدم صّكًا ل  ،والرسول"

�ل  ت القمح،  فض�ة  دراهم    4  داردفع  من  �م�ة  حصان،    خرج�جز�ة، 
وُ�عفى رجال الدین، العسكر�ون وط�قة    1حبل مصنوع من الشعر،  قّفازات 

 األمراء من الضرائب. 
اآلخر  و�ان هذا العقد معروفًا �اسم "المنشور الكبیر" لتمییزه عن العقد  

عهد  هو  الذي  الصغیر"  قدمه  "المنشور  دیني  بن    �محتوى  القائد محمد 
تقع في أساسات العقود  و م    8م لألرمن في القرن    709- 693مروان  

 
،  2893آنیتسي، مطبعة كاثولیكوسیة إتشمیادزین فاغارشابات، میكیلیان، صمویل - أ. تیر 1

 82ص. 
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وغیر   المس�حیین  العر��ة  الجز�رة  ش�ه  لسكان  الرسول  منحها  التي  تلك 
" المسلمین اآلخر�ن. �ّرر الخلفاء والحكام المسلمون الحقًا ظاهرة "الورقة

یؤّمنون   �انوا  ذاته  الوقت  في  لكنهم  مصالحهم  أجل  من  الستخدامها 
العالقات الطی�ة مع غیر المسلمین في بالدهم للحفاظ على السلم الداخلي 

النفسي ـــــــــــ    جتماعيفي الجو العام اإل   ئهمفي الدولة، تقو�ة اإلقتصاد واحتوا
ال هذه  محتوى  دراسة  عدم  الممكن  غیر  من  إنه  وطب�عتها  للبالد.  عقود 

  مع الزمن. والتعّرف �محتواها ألنها أمثلة أُعید العمل بها وتأقلمت 
العر��ة  المخطوطات  على  ضوءًا  المتاحة  اإلمكان�ات  ضمن  ألقینا 

وترجماتها  في یر�فان  والفارس�ة في دار مخطوطات م�سروب ماشتوتس  
  ــــــــــ   �ة األرمن�ة التي تخّص هذا الموضوع �حقائق �ارزة للعالقات األرمن

العر��ة أثناء القرون الوسطى. ورغم الدراسة الوافرة للعقود الموقعة بین  
البلدان المفتوحة، لكن،   العال�ة  القادة المسلمین وسكان  �عقود  المناشیر 

�عده  من  والخلفاء  الرسول  قبل  من  المس�حیین  للسكان  من    2ممنوحة 
ب ُتنّسق  ولم  شامل  �شكل  ُتدَرس  لم  جدًا  �ساطة  المحتمل  �كل  ل جرت 

مراجعات مقتض�ة في �عض المقاالت حیث ذ�رت دوافع خلق هذه العقود  
 وفحواها. 

�جب اإلشارة على وجه الخصوص إلى أسماء علماء مرموقین في العلوم 
هـ.أناس�ان،   الوسطى  القرون  تار�خ  في  واالختصاصیین  األرمن�ة 

 
،  1987ھـ. أناسیان، دراسات صغیرة، منشورات الكلیة األرمنیة الدولیة، لوس أنجیلیس،   2

 .  627ص. 



9 

لوضع  طو�ل  تثنائي  غ�فوند�ان الذین �ان لهم �اع اس  -هـ.�ا�از�ان وأ. تیر 
 تلك العقود في مجال التداول العلمي. 

المنشور العالي ُدرست في هذه الدراسة المش�عة �أدلة وحجج غن�ة ظاهرة  
 اإلسالم�ة ومسیرتها التطو�ر�ة.   ـــــكعامل هام ومنّظم للعالقات األرمن�ة 

القروسط�ة  ساعد العمل جیدًا في فهم دقائق منظومة العقیدة اإلسالم�ة  
و�نسان�ة العرب الفاتحین تجاه    الق�مة التي إنعكست في التسامح النسبي

 الشعوب الخاضعة ووجدت مكانتها أ�ضًا في العقود الممنوحة.  
المسائل المتصلة �البلدان اإلسالم�ة عن الصفحات اإلعالم�ة  لم تنزل  

المخطوطات   العامة مواد  على  المبني  ال�حث،  بوسع  عقود.  طوال 
حرف العر��ة، الق�ام بدور مرموق في إ�ضاح هذه المرحلة أو تلك �األ

العر��ة. اآلن، و�عد أن أص�حت أرمین�ا دولة مستقلة    ــــ للعالقات األرمن�ة  
وُأق�مت عالقات رسم�ة حكوم�ة بین أرمین�ا والبلدان العر��ة، فمن الحیوي  

ألنها تساعد   عر��ةال  ـــــ �مكان تحدیث العقود المبرمة في العالقات األرمن�ة  
 في تثمین تلك العالقات مجددًا. 

�اسم   العقود  مسألة مصداق�ة  لدراسة  یومنا  حتى  جار�ًا  ال�حث  یزال  ال 
طالب    632-610الرسول   أبي  ابن  علي  والخل�فة  م    661-656م 

تار�خ�ًا وانتمائها الدقیق ألن �عض الحلقات العلم�ة تمیل إلى االرت�اب 
ي الحق�قة، من المستحیل غض الطرف عن هذه  من ق�متها التار�خ�ة. فف

الناح�ة ألن تلك العقود تعكس مراحل تار�خ�ة صر�حة وهي مصادر هامة  
تمنح معلومات تار�خ�ة مقنعة حول زمانها. و�ناء على رأي ال�احثین، فإن  
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كل وث�قة أكانت أصل�ة، مكررة أو منقولة �انت لها بواعث خلقها �مصدر  
 ). 3( 3وأهم�ة 

األول�ة    .جدالال   األصل�ة  نسخها  العدیدة  العقود  تلك  لجم�ع  �انت 
اإلجتماع�ة   اإلقتصاد�ة،  الخالفة  مصالح  استقرار  تأمین  تم  و�موجبها 
مع   واالتصاالت  العالقات  تنظ�م  إلى  تهدف  �انت  �ذلك  واألخالق�ة. 
الشعوب الخاضعة العدیدة. بناء على اإلختصاصي الروسي الشهیر في 

التار�خ ، علینا دراسة �ل وث�قة تار�خ�ة    �اشتانوف  �ة س.م.المصادر 
 . 4على حدا �غض الطرف عن مصداقیتها 

بین  الممتدة  الحق�ة  الكرونولوج�ة  الناح�ة  من  األساس�ة  المادة  تضم 
م: مراحل حكم الخلفاء الراشدین    12م وحتى القرن    7النصف الثاني للقرن  

أُعید    �ین والع�اسیین.م) ومرحلة حكم الخلفاء األمو   661-632األر�عة (
) عندما وقع الشعب األرمني 19النظر إلى العصور الالحقة (حتى القرن  

تحت س�طرة محتلین مسلمین مختلفین و�ان یتطلع إلى تخف�ف أوضاعه  
المسلمین   الحكام  من  التسهیالت  �عض  على  والحصول  الشيء  �عض 

 �مساعدة المستندات التي تحمل اسم الرسول.  

 
3 Каштанов С.M., O Подлинности и достоверности актовых источниов, 
O подлинности и достоверности исторического источника. Под. Ред. 
A.B.Гонтаренко. Издательство Казанского университета, Казань, 1991, 
с. 28. 
4 Ibid 
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�التوازي مع بنود العقود الممنوحة    5روف العقود المحمد�ةدرسنا مفصًال ظ
 لسكان ش�ه الجز�رة العر��ة والشعوب التي تنتمي إلى د�انات أخرى. همن

ُسرد ال�حث انطالقًا من دراسة شاملة للمصادر األول�ة األرمن�ة واألجنب�ة  
مبدأ  و�تطبیق  �الموضوع  المتصلة  اآلداب  أساسي)،  �شكل  (العر��ة 

 ل النقدي لألدلة.التحلی
الروس   للمستشرقین  النصب�ة  الدراسات  إلى  العام  ال�حث  أساس  �عود 

، 8، ن.ي.فون �ر�ونی�اوم 7، ي.ب. بوتروش�فسكي 6واألورو�یین ڤ.�ارتولد 
 .11وأ.كر�مسكي 10، أ.میتس 9أ.ماّس�ه 

إستخدمنا �ذلك المصادر األصل�ة العر��ة الهامة بین المصادر اإلسالم�ة  
وفي حاالت خاصة ترجماتها إلى اللغات األجنب�ة عن العر��ة واألرمن�ة.  
إستخدمنا �ذلك مصدرًا ال �مكن تقی�مه وهو القرآن الكر�م النص األوثق  

ترج من  أ�ضًا  إستفدنا  والمس�حیین.  للیهود  الرسول  معاملة  مات  حول 

 
أخذنا بالحسبان تلك العقود العدیدة في دار مخطوطات مسروب ماشتوتس في یریفان   5

طالب وھي نسخة "مسیحیة"  باسم الرسول وعلي ابن أبي  19- 16المنسوخة في القرون 
 م. 9- 7للعھد الذي ُمنح لسكان مدینة نجران المسیحیین ویتراوح تاریخھا بین القرنین 

6 Бартольд В.В., Работы по истории ислама Арабского Халифата, 
Сочинения, т.6, “Наука”, Москва, 1996. 
7 Петрушевский И. П., Ислам в Иране в VII-XV веках курс лекций, 
“Наука”, Ленинград, 1996. 
8 Грюнебаум фон Г.Э., Классический ислам. Очерк историй (600-1258), 
“Наука”, Mockва, 1996. 
9 Массэ A., ислам. Очерк историй, “Наука”, Москва, 1982. 
10 Мец A., Мусулманский Ренессанс, “Наука”, Mockва, 1996. 
11 Крымский A., Исторія Aрабовь, ихъ халифать, ихъ дальиейшия. 
Судьбы. Kраткий очеркь арабской литературы. Типография Варвары 
Гатцукъ, Mockва 1903. 



12 

األصل (أرمني  وترجمات -ي.كراتشكوفسكي  العلم�ة  المترجم) 
 . 12أ.أمیرخان�انتس األكثر دقة لنص القرآن األصلي 

ُوضعت في أساس العقود المحمد�ة االمت�ازات التي منحها الرسول لسكان  
ُحفَظت  التي  واج�اتهم  �ذلك  ومس�حیین  یهود  من  العر��ة  الجز�رة  ش�ه 

م عبد الملك ابن    9الشهیر من القرن  �شكل خاص في دراسة الكاتب  
. �تب دراسة مستندًا على المادة التي خّلفها  13م)   834هشام (توفي سنة  

تطرق بدوره المؤرخ المسلم من القرن   ابن إسحاق مؤلف سیرة الرسول.
 إلى موضوع العقود المذ�ورة. 14م البالذري  10- 9

الطبري  المؤرخ  أعمال  ُتعتبر  القرن    15كذلك  والمؤرخ    م  10-9من 
 .16م ق�مة جداً  10والجغرافي المسعودي من القرن 

المشّكل من   ،أكمل المؤرخ المسلم ابن األثیر في مرحلة متأخرة في �تا�ه
على   مؤ�دًا  المكدسة  الموثقة  الموضوعات  جمع  عدیدة،  مجلدات 

 .17المعلومات العدیدة للذین س�قوه وتطرق بدوره إلى العقود 
 

12 Koран. Перевод и коментарий И.Ю. Крачквского, Москва, 1986. 
13 Das Leben Muhammed`s nach Muhammad Ibn Ishsk bearbeited von abd 
al-Malik Ibn Hisham aus den Handschriften zu Berlin, Leipzig, Gotha und 
Leiden B.I, Theil 1, Gothingen, 1859. 

 . 1983ھـ=  1403اإلمام أبو الحسن البالذري، فتوح البلدان، مكتبة الھالل، بیروت،  14
ابن جعفر محمد جریر الطبري (تاریخ الرسول والملوك ألبي جعفر محمد ابن جریر)،   15

، دار المعارف، الجزء الثالث، القاھرة، 1900، الجزء الثاني، القاھرة، 310- 224الطبري 
 ، تاریخ الرسول والملوك. 1977، الجزء الرابع، القاھرة، 1962

 كتاب التنبیھ واألشراف،   أبو الحسن علي ابن الحسین ابن علي المسعودي، 16
Bibliotheca geographorum Arabicorum, Tome VIII Brill, 1967 . 

الكامل في التاریخ لإلمام العالمة عمدة المؤرخین أبي حسن علي ابن محمد ابن عبد  17
الواحد الشیباني المعروف بابن األثیر الجزري الملقب بعز الدین، الطباعة المنیرة، الجزء  

 .1938- 1937، الجزء الثالث، القاھرة، 1930ھـ= 1349لقاھرة، الثاني، ا
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محمد حمدهللا أ�ضًا �اللغة الفارس�ة التي تحوي عقودًا �ستحق ذ�ر دراسة  
�اسم الرسول والخل�فة علي ابن أبي طالب ممنوحة للمجتمعات المس�ح�ة  
(األرمن�ة، الق�ط�ة، السر�ان�ة). ُرتبت عقود الرسول، الممنوحة لسكان ش�ه  
المسلمین.   قادته  طر�ق  عن  والمس�حیین،  الیهود  العر��ة  الجز�رة 

م الواقدي، أبو   12- 9ك العقود من مؤلفات مؤرخي القرون  إسُتخلصت تل
 عبیدة، ال�عقو�ي، ابن األثیر وسواهم. 

�فقد ق�مته، نثمن دراسة ن.میدن�كوف عال�ًا   و�مصدر أولي تار�خي لم 
 . 18وهي ترجمات حققها من أ�حاث مؤرخي القرون الوسطى المسلمین 

�الموضوع   مة مقتطفات قام  ترج أ�ضًا،  ومن المصادر األول�ة المتصلة 
 20خاالط�انتس   ، ب.19غ�فوند�ان - تیر    بها العلماء األرمن المرموقون أ.

 من المصادر األول�ة اإلسالم�ة.   21نالبند�ان  وهـ.
إلى مصادر القرون  التطرق لدراسة العقود المحمد�ة، من األهم�ة �مكان 

م  سیبیوس  األرمني  المؤرخ  "تار�خ"  وُ�عتبر  أ�ضًا.  األرمن�ة  ن  الوسطى 
 

18 Медников Н. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 
походов, по арабским источникам. Православный Палестинский 
сборник 17:2 (1-4). СПб.: Имп. Прав. Палестинское Общество, 1897. 

م"، المقدمة وترجمة النصوص األصلیة آرام تیر  10- 9عرب القرن "مؤرخون  19
، كذلك "المصادر األجنبیة حول  2005غیفوندیان، منشورات جامعة یریفان الحكومیة، 

-9، (ثم مؤرخون عرب من القرن 3، المصادر العربیة، الجزء 16أرمینیا واألرمن"، 
  - المقدمة والشروح من قبل آرام تیر)، ابن األثیر "الكامل في التاریخ"، ترجمة النص، 10

،  2، المصادر العربیة، الجزء 11غیفوندیان، (المصادر األجنبیة حول أرمینیا واألرمن، 
 (ثم ابن األثیر  1981منشورات أكادیمیة علوم أرمینیا، یریفان 

مؤرخون عرب حول أرمینیا، جمع المادة وترجمھا ب. خاالطیانتس، مطبعة اآلباء   20
 1919المخیتاریین، فیینا 

المصادر العربیة حول أرمینیا واألرمن، جمع ھـ. نالباندیان، منشورات أكادیمیة علوم  21
 .1965أرمینیا، یریفان 
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م، على وجه الخصوص، ذو ق�مة �بیرة من وجهة نظر دراسة    7القرن  
. �ذلك  22العر��ة المت�ادلة   ــــتار�خ أرمین�ا القروسطي والعالقات األرمن�ة  

، المؤرخون األرمن بین  23م غ�فوند   8أعمال المؤرخ األرمني من القرن  
واستی�انوس أصوغ�ك   24م هوفهاّن�س دراسخاناكیردتسي   11- 9القرنین  

 . 25تارونیتسي 
- 12ذ�ر عن "المنشور الكبیر والصغیر" المؤرخون األرمن من القرن  

.  28مخیتار آنیتسي  27، �یراكوس �انتساكیتسي 26م صمو�ل آنیتسي   31
. قام المؤرخ األرمني  29المحّدث المجهول  "تار�خ" م    11- 10ومن القرن  
 . 30بتصن�ف العهود المذ�ورة�ر�كور تاط�فاتسي   15-14من القرن  
الموضوع، تحوز �عض المخطوطات في دار مخطوطات مسروب ولدراسة  

العر��ة،  �اللغات  الكاثول�كوس�ة  دیوان  في  المستندات  و�عض  ماشتوتس 

 
 . 1979تاریخ سیبیوس، دراسة ك.ڤ. أبكاریان، منشورات أكادیمیة علوم أرمینیا، یریفان  22
یانتس، مطبعة ي.ن.  تاریخ غیفوند راھب األرمن الكبیر، المقدمة ن. یز 23

-. تاریخ غیفوند، ترجمة، مقدمة وشروح آ. تیر1887سكوروخودوف، سان بطرسبورغ  
 .1982یفوندیان، مطبعة "الكاتب السوفیاتي"، یریفان غ
 .1912تاریخ األرمن للكاثولیكوس ھوفھاّنیس دراسخاناكیردتسي، تیفلیس  24
. سكوروخودوف،  تاریخ الكون الستیبانوس تارونیتسي أصوغیك، مطبعة ي 25

 . 1885بطرسبورغ 
 صموئیل آنیتسي. 26
كیراكوس كانتساكیتسي، تاریخ األرمن، دراسة ن. میلین أوھانجانیان، منشورات أكادیمیة   27

 .1961علوم أرمینیا، یریفان 
، منشورات أكادیمیة علوم 15مخیتار آنیتسي، التاریخ الكامل أو سفر الدواوین، ص.  28

 .1983أرمینیا، یریفان 
تاریخ المحدّث المجھول (من المحتمل شابوه باكراتوني)، الترجمة عن اللغة األرمنیة   29

میلیكیان، منشورات أكادیمیة علوم  - الكالسیكیة (كرابار)، مقدمة وشروح م.ھـ. داربینیان
 1971أرمینیا، یریفان 

 1971برینت"، یریفان  –كریكور تاطیفاتسي، ضد التاجیك، منشورات "ف س ف  30
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 . قام المستشرق األرمني الشهیر هـ.31الفارس�ة والتر��ة على أهم�ة �بیرة 
الذي �عود أ�ضًا إلى مسائل    32الفارس�ة �ا�از�ان بترجمة عقد الرسول عن  

   من الضرائب. و�عفائهم  حصانة رجال الدین األرمن  
إستخدمنا في �حثنا النموذج "المس�حي" للعقد الذي قدمه الرسول إلى سكان  

. إستخدمنا أ�ضًا، أثناء �حث ظروف العقود 33نجران �مصدر أولي تار�خي 
ا  بین  المت�ادلة  العالقات  ومسائل  والسكان  المحمد�ة  المسلمین  لحكام 

،  34أزار�ا   المس�حیین الخاضعین، اآلداب االختصاص�ة والنظر�ة أعمال ف. 
ن. 35بولشاكوف   أو.  أما    37�ول�سن�كوف   أ.  36هوفهاّن�س�ان   ،  وسواهم. 

 أسماء المؤلفین اآلخر�ن فإنها مذ�ورة في جدول المصادر في نها�ة الكتاب. 
 

، مخطوطات دار مخطوطات مسروب ماشتوتس  1آ، الوثیقة  1دیوان الكاثولیكوسیة، المحفظة  31
ب، مخطوطات باألحرف العربیة  305-303، ص 6984ب، رقم  116-أ 115صفحة  2622رقم 
 .130، الوثیقة 3. دیوان الكاثولیكوسیة المحفظة 358، 357، 272رقم 

دار المخطوطات بالفارسیة: مراسیم، الكراس أ،  ، مستندات 21) بابازیان ھـ. المستند  32
 . 72- 69، ص. 1956م)، منشورات أكادیمیة علوم أرمینیا، یریفان  16- 15(القرن 

33 Колесников A., Две версии догвора Mухаммада с христианами Haджрана, 
Палестинский сборник, вып. 28 (91), “Наука”, Ленинград 1986, c.24-33. Histoire 
Nestoirenne (Chronique de Seert), II partie, publee et traduit e par Addai Sher, Paris 
1918, p. 602-617. 
34 Azarya V., Armenian Quarter of Jerusalem, Urban Life behind monastery walls, 
Berkeley, Los Angeles, London, Univ. of California, 1984. 
35 Большаков O.Г., Иcтория Халифата, Ислам в Aрабы (570-633), т. 1, 
“Восточная Литература”, Москва, PAH, 2000. (Болшакв O. История 
Халифата). Большаков O.Г., Средновековый город Ближнего Востока, 
VII-середине VIII-в, социально-экономические отношения, “Hayka”, 
Mockва, 1984. 

م حتى سنة   7، العرب من القرن 1ھوفھاّنیسیان ن. تاریخ البلدان العربیة، المجلد  36
، كذلك: جالیات الشرق األدنى وسوریا  2003"، یریفان 97- زانكاك، "مطبعة 1516

 2015األرمنیة وتطلعاتھا، منشورات "لیموش"، یریفان 
37 Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» 
халифах) / Отв. ред. О.Г. Большаков. М.: Главная редакция восточной 
литературы, 1982 
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األرمن�ة المقدس�ة تلك التي منحها    تقع في أساس العقود المحمد�ة للجال�ة
الرسول والحقًا الخل�فتان علي ابن أبي طالب وعمر ابن الخطاب والعقود 
��ار   أرمن  اختصاصیون  بها  �ستشهد  المسلمون.  الحكام  قدمها  التي 

هوفهاّن�س�انتس اللذان   سافاالن�ان وأ.  مرموقون في تار�خ القدس مثل ت.
 إستفادا من المصادر المس�ح�ة واإلسالم�ة أثناء سرد المواد التار�خ�ة.  

من  الشهیر  الجغرافي  معجم  إستخدمنا  والمدن،  البلدان  أسماء  لتوض�ح 
م �اقوت الحموي. أما الق�اسات في تلك العقود وما �ماثلها من    13القرن  

 والموسوعات اإلسالم�ة. خینتس  أوزان، فقد إستفدنا من دراسة ف.
�الجمیل  إذ  ونحن   شكرنا  عن  ُنعّبر  لل�حث،  األساس�ة  المسائل  نوّضح 

تیر غ�فوند�ان   جامكوتش�ان، ف.  �وزمو�ان، هـ. للمستشرقین األجالء أ.
نصائحهم    وي. وتقد�م  اإلختصاص�ة  المسائل  في  إلرشادنا  میناس�ان 

 الق�مة.  
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تشّكل العالقات بین السكان المسلمین والمس�حیین في   بدا�ات )1(
 القرآن الكر�م 

إستخلص الرسول معلوماته عن المس�ح�ة عبر أحادیثه الدین�ة مع رجال  
الدین الیهود وره�ان األدیرة المس�ح�ة الذین، حتى تغلغل المس�ح�ة في  

العر��ة، �انوا منتشر�ن في العالم العر�ي. و�ان الحدیث �عود ش�ه الجز�رة  
في   الشخص�ات  من  وسواهم  إسماعیل  یوسف،  هاجر،  إبراه�م،  حول 

 . 38اإلنجیل 
یذ�ر التار�خ اإلسالمي في القرون الوسطى احتكاكات الرسول المختلفة 
مع رجال الدین المس�حیین و�قدم المؤرخون األرمن معلومات حول ذلك.  

ید   بناء على  وتتلمذ  المقدس  سیناء  جبل  إلى  الرسول  جاء  علیهم، 
 . 39سیرجیوس ال�حیري الذي عّرفه على العهدین القد�م والجدید 

المنورة (المدینة  یثرب  إلى  الرسول  مع -إبتعد  خالفاته  �سبب  المترجم) 
المترجم). و�انت هناك جال�ة یهود�ة في المدینة -أع�ان مكة (أم القرى 

عا�ش في سالم مع العرب الوثنیین والمس�حیین. لم �قبل  في هذا الوقت تت
المدینة   إستأمنوه على زعامة  بل  الرسول فحسب،  المدینة عقیدة  سكان 

المدینة  40الروح�ة الطالع، �أول دستور لسكان  التار�خ، لحسن  . إحتفظ 
م �عد هجرة الرسول. إعتبر الرسول العرب والیهود    623-622ُألف سنة  

لة خلق هذا الدستور ألنه �ان على قناعة أنه ُی�ّشر  أمة واحدة في مرح
 

 . 1/1125الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء الثاني، ص.  38
 . 63- 57مخیتار آنیتسي، ص.  39

40 Бартольд B.B.Работы по истории ислама и Арабского халифата, 
сочинения, т.6, с.147, Большаков O., История Халифата, т.1, с. 90. 
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العقیدة نفسها التي �ان موسى یدعو إلیها في زمانه. تحّول هذا الدستور  
لتشّكل   أساسًا  وخلق  المدینة  وسكان  الرسول  بین  ُأبرمت  "إتفاق�ة"  إلى 
مجتمع مسلم. وصلنا النص الكامل من خالل �اتب سیرة الرسول ابن  

النبو�ة"   348هشام (توفي سنة   "السیرة  إلى �تاب  . تحدث 41م) وُضمَّ 
النص حول األقوام العر��ة التي تق�م في مدینة المدینة و�انت تحت حما�ة  
هللا والرسول حتى ذلك الوقت وُتعتبر أمة إسالم�ة واحدة موحدة. ُتذ�ر 
أ�ضًا أسماء األقوام العر��ة والیهود�ة التي �جب أن تكون لط�فة وحسنة  

تجاه المسلمین ومساعدتهم لتأمین النفقات الحر��ة. و�فضل هذا    االلتفات 
االتفاق، إلتزم سكان المدینة في رفع جم�ع الجداالت الناشئة بینهم إلى  

 .42قضاء هللا ورسوله 
. 43و�ان الیهود یوصفون في االتفاق�ة بـ "جماعة إلى جانب المسلمین"

أن الرسول �ان عطوفًا لط�فًا تجاه على  ففي الحق�قة، تشهد هذه الوث�قة  
األولى  المرت�ة  إلى  �إبراه�م  الرسول  دفع  دینهم.  تجاه  الیهود ومتسامحًا 
إعتقادًا منه �أن الیهود والمس�حیین، الذین �عتبرونه جد دینهم، س�میلون  

آ�ة من سورة ال�قرة، وهي إحدى أطول   إل�ه و�عتنقون دینه أ�ضًا. نقرأ في
أو  یهودًا  السماء، �ونوا  �تاب  "قال أصحاب  الكر�م:  القرآن  الُسور في 
أن تص�ح   �مكنها  المحّرفة ال  الد�انات  إن هذه  قْل  لق�ادتكم.  مس�حیین 

 
 .  129- 126، ص.  2السیرة النبویة البن ھشام،  41

Ibn HishamM Erster Band, Zweiter Theil, s.341-344 
42 Бартольд В.В., Работы по истории ислама и Арабского халифата, 
сочинения, т.6, c.96. 
43 Грюнебум фон Г.Э., Классический ислам, очерк истории, c.41. 
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. لكن، و�سرعة �بیرة، عندما نجح  44مرشدة بل لنّت�ع دین إبراه�م العادل"
ال سلطته  ترس�خ  في  من  الرسول  صّعد  المدینة،  في  والدنیو�ة  روح�ة 

منه   "محاولة  عناداً إلمواعظه  األكثر  خصومه  الیهود،  دعا 45" رتداد   .
.  األقوام الیهود�ة من بني قینوقة اعتناق اإلسالم مهددًا �أن هللا س�عاقبهم

أفلح الرسول في طرد األقوام الیهود�ة من المدینة فُحفظت هذه الحق�قة  
صفحات تار�خ اإلسالم. ثم قرر الرسول توس�ع   �صور درامات�ك�ة على

تأثیر عقیدته في سور�ا لكن �انت هناك عق�ة جد�ة وهي واحة خیبر  
 المسكونة �الیهود �شكل أساسي.

عقد الرسول مع یهود خیبر إتفاق�ة صلح ُقدمت من قبل "محمد مساعد  
. ثم تحرك الرسول �اتجاه وادي القرى، و�عد محاصرة  46موسى وشق�قه" 

أ�ام، وافقوا على االعتراف �س�ادته وقدموا له قسمًا من  سك انها ألر�عة 
ت�ماء  47محصولهم  اتفاق�ة مع قبیلة بني عاد�ا في واحة  . عقد الرسول 

 .  48التي �ان یتوجب علیها دفع الجز�ة لإلنضواء تحت رعا�ة اإلسالم 

 
، القرآن المقدس، ترجمة عن الفارسیة ي.ھاخفیردیان، منشورات "یكیا"، یریفان 2:135 44

2006 
45 Flugel G., Geschichte der Araber for den Sturz des Chalifates von 
Bagdad, band 1, Leipzig 1867, s. 80. 

 .138نامھ ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.  46
. ابن األثیر، الكامل في التاریخ، الجزء الثاني، ص.  45- 43البالذري، فتوح البلدان ص.   47

152 . 
 .144نامھ ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.  48
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ي و�ان الرسول في البدا�ة على اعتقاد عمیق �أنه ی�ّشر �الدین نفسه الذ 
و�التالي �ان مفعمًا �الحب و�میل إلى   49كان إبراه�م یدعو إل�ه في زمانه 

"شعب   على  �قترح  الخالق،  لوحدان�ة  مقّرظًا  و�ان  والمس�حیین.  الیهود 
الكتاب" ع�ادة هللا الذي هو عام للعرب، الیهود والمس�حیین و�ن الدین 

متأخر، �سبب  في وقت    أدرك. لكن الرسول  50المقبول من هللا هو اإلسالم 
للمؤمنین   عداًء  أكثر  هم  والمشر�ین  الیهود  أن  الیهود،  مع  اختالفاته 
"نحن   �قولون  الذین  هم  المؤمنین  إلى  األقرب  أن  "سترى  (المسلمین). 

 .  51مس�حیون" 
وعندما �اشرت اإلضطهادات في مكة ضد الرسول وأت�اعه، وجد �عض  

تار�خ�ة إسالم�ة، ظل   . بناء على روا�ة52منهم ملجًأ س�اس�ًا في الح�شة
و�طر�رك  للرسول.  صد�قًا  أ�امه  آخر  حتى  (المقوقس)  الح�شة  ملك 
األق�اط، الذي �ان �ق�م في مدینة اإلسكندر�ة، أهدى الرسول، بناء على  

رّق�ات . وحتى أثناء فتح مصر في عهد الخل�فة عمر    4مؤرخین عرب،  
. 53ق�اط م، �ان المسلمون �شهدون �صداقة الرسول مع األ  634-644

و�ان بوسع الرسول الجزم على أن رسالته األول�ة قد تّمت �عد أن أخضع 
األولى  المرحلة  في  الرسول  �طلب  لم  له.  العر��ة  الجز�رة  ش�ه  غالب�ة 

 
49 Большаков O.Г., Иcтория Халифата, Ислам в Aрабы (570-633), т. 1, 
c. 94. 
50 3;19, Koран. Перевод и коментарий И.Ю. Крачквского. 
51 5;82 Ibid. 
52 Грюнебум фон Г.Э., Классический ислам, очерк истории, (600-1258), 
c.31 
53 Ибн Абд ал-Хакам, Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса, 
“Hayka”, Mockва, 1985, cтр. 69-73. 
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لدعوته من الیهود والمس�حیین اعتناق اإلسالم �طر�ق وحیدة للخالص 
هود �أنهم شّوهوا  وأن ال إكراه في الدین، لكنه بدأ اآلن بنقد المس�حیین والی 

"نحن   القرآن:  �قول  �ما  لذلك،  سننه.  من  قسمًا  ونسوا  المقدس  الكتاب 
 .54زرعنا العداء والكراه�ة بینهم حتى یوم الق�امة" 

بناء على القرآن الكر�م، یتوجب على جم�ع المؤمنین السعي على طر�ق  
الخالق. و�ان الرسول على قناعة �ضرورة محار�ة ذلك الشعب مع أمته 

مؤمنة الذي رفض عهد هللا وسخر من رسوله. لذلك، على المسلمین  ال
شن الحرب على "الذین ال یؤمنون �ا� و�وم اآلخرة وال �منعون الشيء  
�أنفسهم   �قدموا  حتى  الحق  الدین  �عتنقون  وال  ورسوله  هللا  حرمه  الذي 

 .55�أیدیهم الجز�ة وال ُ�حّقرون" 
ف. الكر�  كتب  القرآن  �ان  "إْن  غیر  �ارتولد:  "شعور  عن  یتحدث  م 

المسلمین �اإلهانة �سبب دفع الجز�ة، إال أن ذلك ال �عني أن العمل�ة  
. و�بني موقفه حول هذه المسألة قائًال:  56كانت تنفذ ضمن طقوس مذلة"

تا�عین   �كونوا  لم  المسلمین،  عند  �عملون  الذین  األت�اع،  "هؤالء  إن 
للدولة   الجز�ة  دافعي  بل  المال�ة  م�اشر�ن،  واج�اتهم  ولهم  اإلسالم�ة 

. بینما نرى في التأر�خ اإلسالمي في عهد الخل�فة عمر ابن  57تجاهها" 
م حقائق عن تعرض الذمیین إلى الشدة لعدم دفعهم   644- 634الخطاب  

 
54 5;14, Koран. Перевод и коментарий И.Ю. Крачквского 
55 9;29, Koран. Перевод и коментарий И.Ю. Крачквского 
56 Бартольд B.B.Работы по истории ислама и Арабского халифата, 
сочинения, т.6, c.419. 
57 Ibid 
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الجز�ة المفروضة. �تب أبو یوسف قائًال: "�عد عودة الخل�فة عمر إلى  
أشعة الشمس ورؤوسهم مطل�ة    سور�ا من سفره، رأى أناسًا واقفین تحت 

�الز�ت �سبب عدم دفع الجز�ة. فأمر عمر �عدم تحمیلهم فوق طاقتهم  
 . 58رسول أمر بذلكالألن 

هكذا نرى، أن الجز�ة �انت ُتجبى من "أهل الكتاب" �فد�ة. ص�غت ج�ا�ة  
الحقوق�ة المنظومة  في  الحقًا  وأ�سط  أوضح  �صورة  الدین�ة -الجز�ة 

 اإلسالم�ة.  
تس أن الجز�ة �انت ُتجبى بناء على قدرة دفع السكان مبلغ  كتب أ. می

�النقود    48و  24،  12 تتعامل  التي �انت  المناطق،  أما  درهمًا فض�ًا. 
. و�ان رجال 59دنانیر ذهب�ة   3و  2،  1الذهب�ة، فقد تقرر مقدار الجز�ة  

الدین، المسنون، النساء واألطفال معفیین من دفع الجز�ة ألنهم �ع�شون  
. أما إذا �ان لصاحب العاهة واردات، فقد �انوا �جبون  60انات على اإلع

الجز�ة منه أ�ضًا، �قدمون "مذ�رات ورق�ة للسكان دافعي الضرائب لقاء  
. ذ�ر المؤرخ األرمني بدوره  61��صمون على أیدیهم �الخاتمَ دفع الجز�ة" و 

أنهم �انوا �علقون أختامًا من معدن الرصاص في عهد الع�اسیین على  
 .62رقاب السكان الذین دفعوا الجز�ة 

 
 . 104، ص.  2005م، یریفان  10- 9أبو یوسف، مؤرخون عرب في القرن  58

59 Мец A., Мусулманский Ренессанс, c.48. 
60 Массэ A., Ислам. Очерк историй, c.63. 
61 Мец A., ibid., c.49. 

 105غیفوند، ص.  62
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م وصفًا أفضل للجز�ة قائًال:    11قّدم الحقوقي المسلم الماوردي في القرن  
"أما ما یتصل �الجز�ة، فإنها تحدد حسب عدد األفراد. التسم�ة مشتقة  
من �لمة "دفع، إجرة" ونحن نجمعها إشارًة للتحقیر ومكافأة للحفاظ على  

 .63ح�اتهم" 
یتوجب على غیر المسلمین الخاضعین للجز�ة الق�ام في الوقت نفسه كان  

تطوعي.   اآلخر  و�عضها  إج�اري  �عضها  أخرى  إلزام�ة  أعمال  بتأد�ة 
 وهي:  6و�انت واح�ات غیر المسلمین اإللزام�ة  

  عدم تعن�ف �تاب هللا القرآن الكر�م.
 عدم تسم�ة رسول هللا �ّذا�ًا. 

 عدم تدن�س اإل�مان اإلسالمي.
 دم االقتران من مسلم.ع

 عدم تحر�ض مسلم لالرتداد عن إ�مانه.
 .64عدم دعم وتشج�ع المحار�ین ضد المسلمین 

و�ذلك إفترقت الطر�ق بین الرسول وغیر المسلمین. �ما نرى، و�اإلضافة  
الرسول    إلى ذلك، تؤ�د األدلة التار�خ�ة على التطّور التدر�جي لمعاملة
 وعالقته التي ستتحول مستقبًال إلى "سبب تصادم الحضارات". 

 
63 Медников Н. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 
походов, по арабским источникам. Православный Палестинский 
сборник 17:2 (1-4). СПб.: Имп. Прав. Палестинское Общество, 1897, 
c.1330, Hammer P., Uber die Landerverwaltung unter dem Chalifate, Berlin 
1835, s. 116-117. 
64 Muir W., The Califate its Rise, Decline and Fall, Edinburg, 1924, p. 137. 
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بناء على الحقوق اإلسالم�ة، ُ�عتبر الیهود والمسلمون "أهل الكتاب" ألن  
هللا   وحدان�ة  اإلسالم  وأساس  اإلسالم.  مع  التعم�م  �عض  �حمل  دینهم 

آن الكر�م.  والفكرة "ال إلهًا إال هللا �محمد رسوله" مثّبتة في شتى آ�ات القر 
اإلسالم ألنهم    أت�اعوهكذا، فإن الذین �سمون "الكفار"، �انوا �ختلفون عن  

إبتعدوا عن "صفاء الدین األولي" وشوهوا المعلومات التي قدمها الخالق  
و�وسعهم   �ّفارًا  والیهود  المس�حیون  ل�س  ذلك،  �ل  ورغم  لكن،  للناس. 

ا ُ�عتبر  المعنى  و�هذا  المسلمین.  مصاح�ة  الیهود �التالي  لمسلمون، 
الحقوق   ممثلو  �عتقد  و�ما  السماو�ة.  الد�انات  شعوب  والمس�حیون 

 .65اإلسالم�ة، هناك "وحدة أصل ورا�طة قرا�ة" بینهم 
دفاع  حول  �أدلة  الرسول)  ح�اة  حول  (الروا�ات  األحادیث  في  یلتقون 
فقد  ذم�ًا  "َمن یؤذي  ذلك قوله:  الرسول عن هذه األد�ان. ومثالنا على 

. �ان "أهل الكتاب" �شكلون ط�قة تحت  66یؤذیني وسأحاس�ه یوم الق�امة"
الحما�ة. �ان ُینظر إلى مفهوم "أهل الكتاب" جماعة من الناس الذین،  

ًا وسطًا بین المؤمنین، أي المسلمین، و�ین  وقعحسب دینهم، �شغلون م

 
،   1984ھـ=1405نشر مكتبة وھبة،  القرضاوي ي. الحالل والحرام في اإلسالم، 65

 . 323القاھرة، ص. 
 . 325المصدر نفسھ، ص.  66

Bat. Y., The Dhimmi, Jews and Christianty under Islam, Madison, 2001, 
p.70. 
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،  . و�نتمي الیهود والمس�حیون إلى هذه الط�قة. لكن67المشر�ین والكفار 
 إلى هذه الجماعة.   69والزرادشتیین  68ومع مرور الزمن، ضّموا الصابئة 

الره�ان   مع  محادثاته  أثناء  الكتاب"  "أهل  فكرة  إلى  الرسول  توصل 
الفتوحات    المس�حیین �عد  أنه،  أ�ضًا  الدیني.لنذ�ر  نشاطه  مرحلة  في 

العر��ة، �ان تسامح العرب تجاه الیهود والمس�حیین مبن�ًا على ضرورة  
حصول على حلفاء ومساعدین في األراضي المحتلة. و�ان بوسع "أهل  ال

الكتاب" في تلك البلدان الق�ام �طقوسهم الدین�ة، تكون لهم معابدهم �ونهم  
. و�انت تلك  70تحت إشراف هللا ورسوله وتشكیل ط�قة "أهل الذمة" الدین�ة 

تلك  الط�قة ُتمنح إدارة ذات�ة تحت ق�ادة ال�طر�رك. و�ان �ل عضو في  
الجماعات مكرهًا على دفع الجز�ة للطائفة المسلمة �ضر��ة دم و"�كون  

 . 71مط�عًا للدولة اإلسالم�ة" 
األولى   المرت�ة  في  الكتاب"  "أهل  تجاه  الرسول  معاملة  وجدت  وهكذا، 
إنعكاسها في سور القرآن الكر�م فثبتت رعا�ة المسلمین لغیر المسلمین،  

 الجز�ة. حمایتهم والتسامح معهم شر�طة دفع
  
 

 ، القرآن، ترجمة  137:  2)  67
 أ. أمیرخانیانتس 

المؤمنین   68 بین  وسطاً  موقعاً  تحتل  دینیة كانت  "أھل الصابئة جماعة  والمشركین، راجع 
 الكتاب". 

Ислам, Энциклопедический словарь, 1991, c.201. 
69 Крымский А.Е. История арабов, их халифат, их дальнейшие судьбы 
и краткий очерк арабской литературы. М., 1903. c.166 
70 Ислам, Энциклопедический словарь, c. 27. 
71 Петрушевский И.П., Ислам в Иране в VII-XV веках, курс лекций, 
c.182. 
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 ) االتفاق�ة (العهد) في المرحلة اإلسالم�ة الم�كرة2(
كانت االتفاق�ة في اآلداب العلم�ة المكرسة لإلسالم الم�كر تدعى "عهد"  

"تنسیق"  أو  "َقَسم"  "میثاق"،  بـ  ُیترجم  تعبیرات 72الذي  الحقًا  إستخدموا   .
المسلمین    "أمان"، "شرط" و"صلح". و�انت وث�قة العهد تحدد حقوق غیر

�ان  لذلك،  األوقات.  غالب  في  اإلقطاع�ة  األمراء  وحقوق  الطائف�ة 
 . 73في المرت�ة األولى المس�حیون وغیر المسلمین ُیدعون "أهل العهد" 

إلى  ونشیر  الم�ّكر  تطور اإلسالم  "عهد" في مرحلة  تعبیر  إلى  نتطرق 
وهو مثّبت    إستخدامه �معنیین: "عهد هللا مع الناس" و"عهد الناس أمام هللا"

�َقَسم واتفاق�ة مع المشر�ین والكفار. بناء على القرآن، أبرم هللا اتفاق�ة مع  
المسلمین، الذین دخلوا تحت رعایته وعقد عهدًا مع ساللة إبراه�م الطاهرة  

 .74النجی�ة (�عود الحدیث ط�عًا إلى المسلمین) 
العهد معروفة منذ مرحلة ما قبل اإلسالم و�ان    ًا منتفاق�ة نوعاإلكانت  

في   ذلك  وُ�عتبر  الكائنة.  التعاقد�ة  الواج�ات  بینهم  ف�ما  یثّبتون  الناس 
الحقوق�ة تعاقدًا بین طرفین أو عدة أطراف حول  -منظومة اإلسالم الدین�ة

الواج�ات المت�ادلة. و�ان عقد العهد ممكنًا �مساعدة الوسطاء أو بدونهم  
لناس ومختلف الفرقاء. و�تم التوق�ع على "عهد" الكفار �أن  بین �عض ا

ال ُ�كَره المسلمون على اإلخالل �أي مبدأ دیني في القرآن وال �قعوا تحت  
والمشر�ین.   الكفار  الو ُ�عتبر  و نفوذ  یوقَّع  �ة)  ال(عهد  اإلتفاق�ة  من  نوعُا 

 
72 Ислам, Энциклопедический словарь, c. 26. 

غیفوندیان أ. حقوق األمراء األرمن اإلقطاعیة، مجموعة مقاالت، منشورات جامعة  - تیر 73
 . 286، ص. 2003الحكومیة، یریفان یریفان 

74 2;124, Koран. Перевод и коментарий И.Ю. Крачквского. 
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،  عل�ه بین المسلمین فقط و�حمل طب�عة منفردة. و�فضل هذه اإلتفاق�ة
 كان العرب غیر المسلمین �ص�حون أعضاء األمة.  

تحت رعا�ة هللا ورسوله    تدخل  ت �ان  تيإن شعوب اإلتفاق�ة (أهل العهد)، ال
في األصل من غیر المسلمین  أفرادها    وحمایتهما، �ما قیل سا�قًا، �ان

أي الیهود والمس�حیین. و�ان هؤالء مكرهین على مساعدة المسلمین في  
اء لینالوا �المقابل أمانًا �عدم المس �ح�اتهم، سلعهم  صراعهم ضد األعد 

وأمالكهم. و�ان "لألمان" معنًى أوسع والذي یناله �حصل على الضمان  
لشخصه، سلعه وأمالكه. هذه الع�ارة غیر مذ�ورة في القرآن بل ُتستخدم  

   عوضًا عنها. كلمة جوار (رعا�ة، ذود، إلتزام)
إلى األقوام   الرسول  نداء وجهه  المعنى �لمة في  بهذا  العر��ة، إستخدم 

"الذمة". أول وث�قة "أمان" �ـ "عهد تجاه عدم المس �الشخص، ح�اته وما  
. و"األمان"،  75م   634�ملكه" منحها خالد ابن الولید لسكان دمشق سنة  

ح�اة   على  األولى  المرت�ة  في  تأمین  فإنه  و"الذمة"،  "للعهد"  خالفًا 
 . 76إلتزامات مت�ادلة  ةأ� المس�حیین وما �ملكون بدون 

هذه   و�انت  المحتلة.  البلدان  وسكان  المسلمین  بین  ُ�عقد  "الصلح"  كان 
، ما �ملكون، المحافظة على تهماالتفاق�ة تؤمن �شكل أساسي أمان ح�ا 

هذه  و�انت  والخراج.  الجز�ة  دفع  المدن شر�طة  وأسوار  الدین�ة  األبن�ة 
و�ین   ما،  منطقة  أو  مدینة  احتلوا  مسلمین  قادة  قبل  من  توقع  الوثائق 

 
75 Ислам, Энциклопедический словарь, c. 27. 
76 Aman-Shacht Y., 429a-430b, The Encyclopaedia of Islam, edited by B.  
Lewis, vol.1, 1960, Leidon-London, E.J. Brill-LUZAC. 
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من   �ان  موقع،  أي  احتالل  وقبل  أسقف).  (حاكم،  محلیین  مسؤولین 
اق اإلسالم. "أما إذا  الضرورة �مكان اإلقتراح على غیر المسلمین �اعتن 

رفضوا القبول"، �ما �قول أ.ماّس�ه، فكان هناك حّالن: "إما حل الخالف 
. و�ان 77�الكفاح المسلح أو بتأد�ة السكان للجز�ة مقابل رعا�ة المسلمین" 

الرسول في هذه الحال �فّرق بین ع�ادي األصنام و�ین الیهود والمس�حیین  
سم �ت�ًا  �ملكان  األخیر�ن  هذین  "أهل  ألن  ُ�عتبروا  أن  لهما  و�حق  او�ة 

دینهم   لع�ادة  حقًا  الرسول  "منحهم  الناح�ة،  هذه  من  وانطالقًا  الكتاب". 
 .78شر�طة دفع الجز�ة" 

ذ�ر الشافي، الحقوقي المسلم، أن هذه االتفاق�ات �جب أن تكون وقت�ة  
سنوات ألن الرسول عقد اتفاق�ة �عد   10وأال تتجاوز مدتها القانون�ة عن  

. ومن المفهوم أنه،  79سنوات فقط   10لمدة   م  628الحدیب�ة سنة   معر�ة
�سرعة   تتغیر  والس�اس�ة  التار�خ�ة  األحوال  �انت  اإلسالم،  اعتناق  �عد 

 أكبر وتص�ح االتفاق�ات الدائمة �اطلة زمن�ًا. 
م وجهها    630-629ظهر تعبیر "أهل الذمة" ألول مرة في نداءات سنة  

"رعا�ة هللا ورسوله" في القرآن الكر�م. لكن    الرسول للق�ائل العر��ة �معنى
كلمة "الذمة" أص�حت مساو�ة لتعبیر "رعا�ة غیر المسلمین" �عد التوق�ع  

 .80على االتفاق�ة مع السكان المس�حیین لمدینة نجران ال�من�ة 

 
77 Массэ A., ислам. Очерк историй, c.61.  
78 Ibid 
79 Наим A., На Пути к исламскои реформации, Mocква, 1999, c., 169. 
80 Ислам, Энциклопедический словарь, c. 27. 
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فهي   "الصلح"  �لمة  بینما  الغالب  في  دین�ًا  معنًى  "الذمة"  لكلمة  كانت 
السكان غیر المسلمین في ش�ه الجز�رة العر��ة    دنیو�ة. وهكذا، و�عد قبول

بوضع�ة "الذمي"، ُأكرهوا على دفع الجز�ة والخراج وقبول جم�ع شروط 
الرعا�ة مقابل حر�تهم في الح�اة. ومع �ل ذلك، ت�قى ظاهرة "الذمي" في 
التار�خ إحدى أدلة المظاهر اإلنسان�ة والتسامح في الس�اسة المحمد�ة. 

لمسلم األكثر تعص�ًا أذ�ة أو إهانة الذمیین تحت رعا�ة  لم �كن �حّق حتى ل
 اإلسالم. 

 
 االتفاق�ات االممنوحة من قبل الرسول ) 3(

لمس�حیي ش�ه الجز�رة العر��ة في مدینة نجران ال�من�ة نموذج للعالقات  
مواقع  تعززت  وُأحد،  بدر  معارك  في  انتصاره  �عد  المسلمین.  مع غیر 

�مؤمنین جدد فصعدت سلطته في ش�ه  الرسول، أكتملت صفوف ج�شه  
الجز�رة العر��ة. �شهد جم�ع مؤلفي سیرته، أنه أرسل دعوات لقبول الدین  
هرقل  البیزنطي  اإلمبراطور  إلى  م�اشرة  الحدیب�ة  صلح  �عد  اإلسالمي 

م، حاكم مصر    628- 591م، ملك فارس خوسروف الثاني    610-641
وال�من   ُعمان  لملكي  الح�شة،  ن�كوس  ال�حر�ن  المقوقس،  وحاكمي 

اإلسالم، 81وال�مامة اعتناق  إلى  الرسائل  هذه  في  هؤالء  الرسول  دعا   .
  1963ع�ادة الخالق األوحد، هللا. تم الكشف عن مخطوط من الرق عام  

في مجموعة وز�ر الخارج�ة اللبنان�ة األسبق هنري فرعون المرسل إلى  
 

 972Ibn Hisham, Erster Band, Zweiter Theil, s .أبو حسن المسعودي،  81
 261-260واألشراف، ص. كتاب التنبیھ 



31 

الملك خوسروف العتناق اإلسالم. إحُتفظت نسخة هذه الرسالة في "تار�خ"  
القرن    الطبري مؤرخ السلسلة    م.  10من  ُذكرت  ذلك،  وللتصدیق على 

 الكاملة أ�ضًا ألسماء المّطلعین (إسناد).
للعهود  األساسي  النص  أ�ضًا  المحمد�ة  االتفاق�ات  أساس  في  �قع 

 الممنوحة لسكان ش�ه الجز�رة العر��ة المس�حیین والیهود. 
ُسع أرسل  تبوك،  في  الرسول  استقرار  �عد  البالذري،  على  إلى  بناء  اًة 

الواحات المجاورة العتناق اإلسالم و�عث خالد ابن الولید على رأس �تی�ة  
فارس الحتالل دوماط الجندل (الجوف الحال�ة) و�ان    420مؤلفة من  

حاكمها المس�حي من قبیلة �ندة یدعى األمیر ُأخ�ضر ابن عبد الملك.  
الرسول   مع  بدورهم  عإعقدوا  شاهدًا  الواقدي  و�ان  سالم  لیها تفاق�ة 

تفاق�ة، یتوجب على األخ�ضر وأت�اعه قبول إلونسخها. بناء على تلك ا
التنازل عن ُخمس   القفر المترو�ة لقاء ضمان    1/5اإلسالم،  أراضیهم 

األمان، عدم المس �شؤونهم الداخل�ة �اإلضافة إلى أراِضیهم و قطعانهم.  
  ذ�ر مؤرخون مسلمون آخرون بدورهم هذا التعاقد. نجد النص األصلي
للعقد مع اُألخ�ضر في دراسة البالذري أ�ضًا. یذ�ر المؤرخ أن اُألخ�ضر  
قبل اإلسالم دینًا وُألزم سكان دوماط الجندل (الجوف) على التنازل عن  
أراضیهم البور، قالعهم و�ناب�عهم للمسلمین، تقد�م خیول، دروع حدید�ة 

عهد    وقسم من محصول النخیل �ز�اة (جز�ة)، وس�حصلون �المقابل على
. إال أن المعلومات حول وضع�ة سكان الجوف 82هللا و�خالص الرسول

 
 . 69البالذري، فتوح البلدان، ص  82
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متضار�ة . ذ�ر ابن هشام أنهم �انوا یدفعون الجز�ة وذلك �عني أنهم لم  
 . 83یتحولوا إلى اإلسالم 

. عقد الرسول  84ر��ع ابن یوحنا صاحب أیلة جاء إلى الرسول �عد ذلك  
ذهبي سنو�ًا عن �ل شخص �الغ معه عهد سالم وأمن شر�طة دفع دینار  

لذلك �جب   300�ع�ش على تلك األرض. و�ان عدد الرجال �صل إلى 
المس�حیین    مدینة أكیدیردینارًا ذهب�ًا و�توجب على سكان    300أن ُ�جبى  

 . 85لمدینة  عبروالیهود مساعدة المسلمین المار�ن  
یؤ  سعد.  ابن  أوراق  بین  االتفاق�ة  لهذه  األصلي  الكامل  النص  �د نجد 

أنه لن �حارب سكان المدینة بتاتًا بدون تنبیههم. إقترح  على  الرسول هنا  
على یوحنا وسكان المدینة قبول اإلسالم دینًا أو دفع الجز�ة والخضوع �  
ورسوله. و�ان یتوجب على السكان تحضیر ث�اب جمیلة لهم. ُذكر في  

ل جدًا �ان العهد اسم ز�د الولد المحبوب الذي تبناه الرسول ومن المحتم
أحد سفرائه. و�ان على سكان المدینة إرضاء رسله و�ال بوسع الرسول 

تقد�م   على  مجبر�ن  �انوا  التشّفع،  أجل  ومن  محملة   3أسرهم.  جمال 
 �الشعیر. 

م    7أص�حت ظاهرة العقد طر�قة دیبلوماس�ة و�ینت لنا أسعار سلع القرن  
 من شعیر، نخیل، أسماك وسواها.  

 
 903Ibn Hisham, Erster Band, Zweiter Theil, s.السیرة النبویة البن ھشام،  83

 -141، ص 4المجلدات 
 مدینة إیلة كانت على ضفة البحر األبیض المتوسط ومسكونة بشكل أساسي بالیھود، راجع:  84

Jacut`s Geographisches Worterbuch, band 1., Leipzig 1924, s.422. 
 . 141، ص. 4، السیرة النبویة البن ھشام، المجلدات  86البالذري، فتوح البلدان، ص.  85
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وعقد معهم أ�ضًا عهد   وأزُرح  ءجر�اال،  مقنا�حیو  أسرع لعند الرسول مس
  ذ�ر البالذري أنه، بناء على االتفاق�ة، یتوجب على سكان سالم وصلح.  

یذ�ر مقدار جز�ة   اً ذهب�  اً دینار   100دفع    أزُرح بینما ال  للرسول سنو�ًا 
. �ستشهد ابن سعد بنص االتفاق�ة الذي نقله الواقدي و�ان 86سكان جر�ا 

لسكان   منحها  قد  هذا  أزُرح  الرسول  على  بناء  ورسوله.  �أمان من هللا 
التعهد، یلتزم السكان بدورهم �حسن معاملة المسلمین، مساعدتهم ودعمهم  

دینار من الذهب الخالص   100. ُ�فرض على السكان دفع  87عند الخطر 
�ف �انت خز�نة المسلمین تز�د ثروة وتجذب یومًا �عد كجز�ة. ونرى �

السالم   عهد  على  بناء  الرسول.  لعقیدة  العدیدین  الجدد  المعتنقین  آخر 
، یتوجب على السكان المحلیین تقد�م  88واألمان الموقع بین سكان مكنى 

�م�ة السمك، القطن المستخدم من قبل النساء للغزل، الخیول،   4/ 1ر�ع 
البالذري قائًال إنه سمع بهذه المعلومات من الدروع والمحصول . �تب 

 .89أحد المصر�ین "الذي رأى ذلك مكتو�ًا على جلد أحمر"
وقهرهم.  السكان  على  الضغط  �عدم  واجب  أ�ضًا  للمسلمین  �ان  لكن، 

أو أحد أفراد عائلة رسول هللا فوّقع    �مكن انتخاب حاكم المدینة من سكانها

 
، كذلك السیرة 275، 141، 67أبو الحسن المسعودي، كتاب التنبیھ واألشراف، ص.  86

 .141النبویة البن ھشام، المجلدات ص 
87 Ибн-Caaд Meдников H., Палестина oт завоевания ее арабами до 
крестовых походов по арабским источникам, Православный 
Палестинский сборник, вып. 50-й т. 17, вып. 2(1), c.37. 

حسب الواقدي مكنان مدینة قرب سكانھا من الیھود بشكل أساسي. أیضاً: نامھ ھا   88
 167سیاسي، ص. وبیمانھاي 

 68-67البالذري، فتوح البلدان، ص.  89
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الرسول   أبي طالب على االتفاق�ة. وهناك نسخة عهد منحها  ابن  علي 
لسكان مكنى أ�ضًا. وفي هذه النسخة ناح�ة هامة وهي شرط األمان. تقع  
المدینة مع سكانها وما �ملكونه تحت رعا�ة هللا والرسول و�وسع أي فرد 

�ص�ح حاكمها. تختلف هذه االتفاق�ة    في عائلته أو في سكان المدینة أن
�شكل عام �فحواها وحجمها عن السا�قة: لن �شترك سكان المدینة في  
العام   النفیر  في  �شتر�وا  لن  الحرب،  ساحة  على  العسكر�ة  العمل�ات 
للتجنید، لن ُتفرض علیهم الجز�ة، وفي حال قتل أي فرد مسلمًا عمدًا في 

هم ضده. على المسلمین أال �عاملوا المدینة، فإن المسلمین س�قررون حكم
سكان المدینة �ما �انوا �عاملون الذمیین. �اإلضافة إلى ذلك، بوسعهم 
الدخول إلى الجوامع، ز�ارة الحكام المسلمین وسواهما و�وَعدون �المساعدة 
الماد�ة والمعنو�ة. بوسع أي فرد في مغادرة المدینة والدخول تحت رعا�ة  

إكراه  لعدم وجود  "أمة    الرسول  إلى  االنتماء  یرغب في  وَمن  الدین.  في 
رسول هللا" بتحوله إلى اإلسالم، لم �كن یدفع ر�ع ¼ ما �ملكه الذي �شكل 

 . 90دینارًا ذهب�اً  50
المواصفات  على  قبًال  یؤ�دون  �انوا  �السابق.  مقارنًة  تنازالت  هنا  نجد 
مع   والیهود  للمس�حیین  الخارج�ة  المظاهر  تتشا�ه  �حیث  الخارج�ة 
ُ�منعوا من ارتداء  المسلمین. بوسعهم أال �جّزوا شعر مقدمة الرأس، لم 
الذي  السالح  استخدام  الخیول،  ر�وب  الملونة،  القصیرة  ال�اهرة  الث�اب 
�انوا  الذمیین  أن  سا�قًا  نعلم  �نا  بینما  المسلم.  غیر  عن  المسلم  �فّرق 

 
 . 228نامھ ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.   90
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مدًا ُ�منعون من ر�وب الخیل أو الجمال. أي، لم �كن العهد وصفًا جا
و�انت درجته اإلنسان�ة وحر�ته متعلقتان �مانحه ومستلمه. علیهم أال �حّلوا 
والنواح   المقبرة  أقر�ائهم حتى  دفن  أ�ضًا طقوس  و�نظموا  أحذیتهم  ر�اط 
علیهم. أما أي تغییر في العهد المذ�ور، فإنه س�حظى على دینونة هللا  

العهد جاءت الحقًا  ومالئكه. من الالفت للنظر أن هذه النقاط األخیرة في  
 .91في الوث�قة المحررة لمس�حیي سور�ا المنسو�ة إلى الخل�فة عمر 

ُدرست معاملة المسلمین للمس�حیین في الحقوق اإلسالم�ة فتطرق إلیها  
 �عض ال�احثین مثل: 

بوسعنا التخمین أن أسس العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین    ،وهكذا
م أن النقاط األخیرة للعهود غائ�ة في  تشكلت في هذه المرحلة �الذات رغ

من   عرضي  اكتراث  عدم  ذلك  �كن  لم  المسلمین.  المؤرخین  مذ�رات 
طرفهم. من المعتقد أن التحرر من تلك النقاط هو نت�جة مرحلة متأخرة  

معاملة غیر المسلمین وترسخت نهائ�ًا في المنظومة  أسس  عندما تشكلت  
 الحقوق�ة اإلسالم�ة. –الدین�ة  

 
المجلد   91 أرمني)،أبحاث،  لیو(مؤرخ  مع  ، ص.  1967،منشورات"ھایاستان"،  2المقارنة 

276 -277.  
Tritton A., The Calips and their non muslim subjects, London, 1930. 
_ Гиргас B., Права христиан на Востоке по мусульманским законам, в 
печатие B. Головина, C.Петербург, 1865 
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ي التأر�خ اإلسالمي دعوة الرسول الخط�ة لحاكم ال�حر�ن منصور  ُتذ�ر ف
ن ذلك أل ابن الصاوي، ممثل خوسروف، �ي �عود إلى اإلسالم مطمئنًا  

 .92س�غفر خطا�ا سكان ال�حر�ن 
قامت وث�قة العهد، الموقعة بین الرسول وسكان نجران المس�حیین، بدور  

و�انت للعهود، التي منحها  كبیر النتشار الدین الجدید وتثبیته في ال�من.  
أهم�ة   العر��ة،  الجز�رة  ش�ه  في  والیهود  المس�حیین  للسكان  الرسول 
استثنائ�ة من زاو�ة دراسة تار�خ العالقات المت�ادلة بین المسلمین والشعوب 

جتماع�ة  إلالمحتلة ألنها أدْت الحقًا دورًا �بیرًا في مسألة تنظ�م العالقات ا
شخص من نجران إلى    60اإلقتصاد�ة والس�اس�ة. و�ان �صل وفد من    –

األسقف أبو حارث وابن  المدینة المنورة إلجراء الم�احثات. من أفراد الوفد  
علقمة ابن  و�وذ  واقترح  علقمة  المسجد  في  الرسول  إستقبلهم  علیهم  . 

 . 93االرتداد عن دینهم إال أن أعضاء الوفد لم �قبلوا
حول العهد   94م   12-9لمصادر اإلسالم�ة القروسط�ة في القرون  تشهد ا

الموقع بین مس�حیي نجران والرسول. �ذلك، ذ�ره المؤرخ المجهول مؤلف  
  95الكرونولوج�ة المس�ح�ة للقرون الوسطى. 

 
، البالذري، فتوح البلدان، 1/1600، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  92

 . 80ص. 
 ,Ibn Hisham, Erster Band, Erster Theil.  71البالذري، فتوح البلدان، ص.  93

s.401 
 . 228نامھ ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.  94

95 Histoire Nestoirenne (Chronique de Seert), seconde partie (II), publee et 
traduite par Addai Sher, Paris 1918, p. 601-617. 
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یذ�رونه فحسب.   أو  العهد  بنص  �ستشهدون  المسلمون  المؤرخون  كان 
تماثل فحوى المستند في أعمال مختلف المؤلفین أساسًا حول انتماء    �قدم

تأكید أبو یوسف    �ناء علىجم�ع النسخ "اإلسالم�ة" إلى مصدر واحد. و 
 والبالذري، فإن نسخ العهد متشابهة من حیث فحواها.  

ن نص وث�قة العهد، الموجود لدى أبو یوسف، أقرب بناء على ال�احثین، إ
 . 96لها إلى النص األصلي رغم الحاجة إلى دراسات جد�ة 

تذ�ر وث�قة العهد أن رسول هللا حدد جز�ة على إنتاج السكان، الذهب، 
الفضة، األش�اء المنزل�ة، العبید مقابل أن �كون مسایرًا تجاههم في حال  

ث�اب في    1،000�ة في الوث�قة)، تقد�م  دفع هؤالء الخراج (�معنى الجز 
ث�اب في �ل شهر صفر. و�ان سعر �ل رداء    1،000كل شهر رجب و

المتداولة في المدینة في القرن     40م    7أوق�ة واحدة. وتساوي األوق�ة 
أو   ق�مة    4درهمًا فض�ًا  إلى    2،000دنانیر ذهب�ة و�ذلك تصل  ث�اب 

  .97دینار ذهبي  8،000
جرانیین تخص�ص سكن لم�عوثي الرسول لمدة شهر،  و�ان یتوجب على الن

جمًال وسواها من السلع واستثناء    30حصانًا،    30درعًا حدید�ًا،    30تقد�م  
توضع مدینة نجران، مح�طها، ح�اة سكانها،    ،الخد�عة والخ�انة. و�المقابل

إ�مانهم، أراضهم، ما �ملكون، القوافل والكنائس تحت رعا�ة هللا و�تمتعون  
رسوله. و�ان الرسول �ضمن عدم تغییر عاداتهم وطرق ح�اتهم.  �حما�ة 

عن   الدین  ورجل  رهبنته  عن  والراهب  مطرانیته  عن  األسقف  ُی�عد  لن 
 

96 Большаков O.Г., Ucтория Халифата, m. 1, c. 266. 
97 Idem 
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الشدیدة   ممارساتهم  مسؤول�ة  یتحملون  ال  النجرانیون  و�ان  وضعیته. 
الماض�ة، ُ�منعون من الخدمة في الج�ش ودفع العشر، �جب حل مسألة  

� النجرانیین  �كون هناك في نجران حز�نون ومسببي  السكان  العدل وأال 
حزن. و�ان الرسول ینّ�ه أ�ضًا �عدم ممارسة الر�ى و�ال سُ�حرمون من  
الرعا�ة. و�انت رعا�ة هللا وحما�ة الرسول مضمونة إلى األبد حتى الدینونة  
الهائلة. وفي النها�ة �انوا یثّبتون أسماء الحضور أثناء التوق�ع تحت وث�قة  

، مالك ابن عوف، وغیالن ابن عمر بینهم أبو سف�ان ابن حرب،   األمان
. �عد انتصار الرسول،  98والمغیرة س الحنظلي  األقرع ابن حا� النصري،  

لم یتحول أعداؤه القدماء (أبو سف�ان) إلى أصدقاء فحسب، بل قاموا بدور  
نش�ط في إقامة الدولة. و�انت هذه الوث�قة تعود إلى سكان نجران فقط  
ألنهم سیدفعون الجز�ة ال �المنتجات الزراع�ة بل �الث�اب المصنوعة في  

 نجران.
- 9خال هذا النموذج من العهد، المحتفظ �ه في أعمال مورخي القرون  

م، هناك نموذج آخر أ�ضًا في "التار�خ النسطوري" المجهول المنشور    12
ختلف  م. و�   879- 878هـ=   265. ُ�تبت الوث�قة سنة  20في بدا�ة القرن  

هذا النموذج من العهود �شكل محسوس عن النموذج "اإلسالمي" والفارق 
 هو في حجم بنائه وص�غته قبل �ل شيء. 

یتشكل النموذج "المس�حي" من أقسام خاصة ومتساو�ة نسب�ًا. یدعو مؤلف  
الكرونولوج�ا القسم األول العهد والقسم الثاني األمر أو الفرمان. ُشرحت 

 
98 Хрестоматия по истории Халифата, составил и переводил Л. 
Надирадзе, издательство московского университета, Mocква 1968, c.85. 
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ودفعت الرسول إلى إبرام عهد مع المس�حیین �شكل    هذه النواحي مفصالً 
خاص ال مع اآلخر�ن. خالفًا لنموذج العهد "اإلسالمي"، المقرر مس�قًا 
لسكان مدینة نجران المس�حیین، عقد الرسول هنا عهدًا �اسم هللا واسمه  

. و�انت هذه العقود توقع من  99مع جم�ع هؤالء الذین یدینون �المس�ح�ة 
ال األج�ال  و�شملونهم  أجل  المس�حیین  �حقوق  تعترف  �ي  أ�ضًا  قادمة 

العهود  بنود  تنفیذ  المس�حیین  على  یتوجب  �المقابل،  رعایتهم.  تحت 
والحفاظ علیها. أما الذي �خّل بهذه االتفاق�ة، فإنه سُ�حرم من رعا�ة هللا  
هذه  مثل  إلبرام  الرسول  دفعت  التي  الرئ�س�ة،  األس�اب  وأحد  ورسوله. 

تقوى المس�حیین الذي ُ�كره المسلمین بدورهم على اإلخالص  االتفاق�ة، هو  
لهذا العهد. یؤ�دون أ�ضًا أنه، "�سبب إخالص المس�حیین لدین الرسول، 

  .100عارض المس�حیون الیهود والمشر�ین" 
�عود الحدیث �عد ذلك إلى حنث الیهود ب�مینهم وامتالء صدورهم �الشر  
تجاه هللا ورسوله و�نكارهم لفضائله. �مكن التخمین أن عالقات الرسول  
مع الیهود �انت قد توترت فعامل الرسول في ذلك الوقت المس�حیین بلین  

رسول من أكبر مقارنة �الیهود. ُ�عددون أسماء الره�ان الذین جاؤوا لعند ال
فارس وهم السید (الحسني)، أبد�شو ابن هجران، الراهب   40نجران برفقة  

إبراه�م، األسقف ع�سى وسواهم من المؤمنین المس�حیین من أراٍض عر��ة  
وغیر عر��ة. وعد هؤالء أنهم، �عد عودتهم إلى ذو�هم، س�ظلون مخلصین  

 
99 Колесников A., Две версии договора Мухамада c христианами 
Наджран, Палестинский сборник, вып. 28(91), c.25. 
100 Histiore Nestoirenne (Chronique de Seert), seconde partie (II), publee et 
traduite par Addal Sher. Paris 1918, p. 601-617. 
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بتقد�م دعمهم  للعهد، عدم اإلخالل �ه، أو تغییر سلو�هم فاقترحوا أ�ضًا  
 في الحرب ضد الیهود.  

ینتقل المؤلف �عد ذلك إلى القسم الثاني من العهد، إلى لب الموضوع، 
اتفاق�ة �اسم هللا لذلك فإن   حیث ُسردت واج�ات الطرفین. عقد الرسول 
هت دعوة إلى السید ابن حارث الكعبي،  الحفاظ علیها ملزم للجم�ع. وجِّ

الذین یؤمنون �العقیدة المس�ح�ة في جم�ع  إلى أفراد جماعته، إلى الجم�ع  
جهات ال�س�طة. وهنا ُذكر األهم أن هذا العهد هو وث�قة حما�ة، شفقة،  
عدالة ورعا�ة وَمن س�حافظ عل�ه و�نفذه فإنه س�حصل دائمًا على حما�ة  
الرسول. طلب الرسول في هذا النداء من أبناء إسرائیل (�قصد المس�حیین  

اإل الطاعة،  في  استثناًء)  �الج�ش  عنهم  للدفاع  �المقابل  وتعهد  خالص 
تهم وأمن مساكن  �ا مناطق بالده الحدود�ة القر��ة، ضمان �نائسهم، مصل

الره�ان: "لن تدمر �نائسهم ومصل�اتهم ولن یتحول أي بناء إلى مسجد. 
إن الره�ان ورجال الدین، الذین یرتدون ث�ا�ًا من شعر (النّساك وساكني  

ف و�ع�شون  الجز�ةالصحراء)،  یدفعوا  أال  �جب  الج�ال  �ق�ة  101ي  أما   .
المس�حیین، الذین ال ینتمون إلى ط�قة رجال الدین، فیتوجب علیهم دفع  

دراهم فض�ة فقط سنو�ًا أو ث�ا�ًا من قماش محذذ أو دفع ق�مته". �جب    4
 اإلشارة إلى أن هذه النقطة غائ�ة في النموذج األول للتعهد.  

كون عقارات �بیرة، قطعان ماش�ة وتجارة �بیرة  أما المس�حیون، الذین �مل
على البر وفي ال�حر و�عملون في األحجار الكر�مة، فیتوجب علیهم دفع  

 
  1406ي سوریا، المطبعة الجدیدة، دمشق، شباط ف، المركز القانوني لألجانب ف 101

 . 10- 9، ص. 1985ھـ=
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. و�ان �جب ج�ا�ة الجز�ة والخراج من هؤالء  102درهمًا فض�ًا سنو�اً   12
أ�ضًا الذین حصلوا على أرض �إرث. ُ�عفى المسافرون من الضرائب.  

ا المس�حیین  على  ُ�فرض  المسلمین  لم  مساعدة  الحروب،  في  الشتراك 
�القوة  دینهم  عن  االرتداد  على  إكراههم  ُمنع  �ذلك  والخیول.  �السالح 
و�تمتعون �الحقوق والواج�ات نفسها �المسلمین. تتحدث العهود أ�ضًا عن  
الزواج بین المس�حیین والمسلمین الذي �جب أال �كون فرضًا و�وسع المرأة 

على إ�مانها. �جب أال یتحمل المس�حیون أ�ة    المقترنة من مسلم الحفاظ
عن   أخ�ارًا  ُیذ�عوا  أال  علیهم  لكن  سا�قًا.  إقترفوها  ذنوب  عن  مسؤول�ة 

أ�ام    3المسلمین أو لصالح أعدائهم. یتوجب علیهم أ�ضًا تقد�م ملجأ لمدة  
بل�الیها للمسلمین وحیواناتهم وعند الحاجة �جب إخفاء المسلم في دورهم،  

 تسل�مه للعدو. إطعامه وعدم 
الذین �انوا حاضر�ن    32ذ�روا في نها�ة الوث�قة أسماء هؤالء الشهود  

الراشدین األر�عة   الخلفاء  ُذكرت أسماء  العهد.  التوق�ع على وث�قة  أثناء 
لكن ال یتطابق أي اسم من الشهود مع أسماء الشهود في نها�ة نموذج  

من المحتمل جدًا،   فقط. وذلك طب�عي، ألنه،  5العهد "اإلسالمي" ألنهم  
أن الموذج "المس�حي" للوث�قة ُدّون في وقت متأخر جدًا وأضافوا أسماء  

  الخلفاء في نهایته إلضفاء الجد�ة واالحتفال�ة عل�ه.
ننتقل إلى الوصف المقاَرن لنماذج العهود "اإلسالم�ة" و"المس�ح�ة". نذ�ر 

لعر��ة مع نص  أن فحوى النموذج األول وتر�ی�ه یتوافق عش�ة الفتوحات ا
 

102 Гирас B., Права христиан на Востоке по мусульманским законaм, c. 
24-25. 
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العهود وتر�ی�ه المجهز في تلك السنوات و�تطرق إلى الموضوع ذاته وهذا  
معروف في أعمال المؤرخین المسلمین في القرون الوسطى. �عددون في 
الجز�ة  دفع  وتحدیدًا  نجران  مس�حیي  واج�ات  العهود  من  النموذج  هذا 

وفي هذه   المحددة ومساعدة المسلمین في حال اندالع الحرب في ال�من.
المدینة   سكان  و�نائس  أرض  أمتعة،  ح�اة،  أمن  على  یؤتمن  الحال، 
وُ�ستثنى أي تدخل في شؤونهم الدین�ة وأحوالهم الداخل�ة وتحافظ ط�قة  

 رجال الدین على مواقعها وحقوقها. 
القسمین، رغم   فإن  لذلك  الثاني  القسم  نها�ة  في  الشهود  أسماء  تعددت 

حدة تامة. ط�عًا، وث�قة العهد األولى بین  االختالفات الكائنة، �شكالن و 
موثوق�ًة.   األكثر  هي  نجران  ومس�حیي  الرسول  بین  الموقعتین  االثنتین 
الخواص ألنها تمنح أساسًا لإلصرار   المس�ح�ة" �عض  "الوث�قة  لنموذج 
على أنها ُأرِّخْت في وقت متأخر. تذّ�رنا المقدمة (القسم األول من وث�قة  

ألن �الموعظة  القرآن  العهد)  من  مستخلصة  ومقارنات  �أمثلة  غز�رة  ها 
عمر،   �كر،  أبو  الشهود:  بین  األر�عة  الراشدون  الخلفاء  ُیذ�ر  الكر�م. 

المبرم مع سكان نجران على جم�ع  103عثمان وعلي  العهد  تعم�م  إن   .
 المس�حیین ظاهر للع�ان لذلك یتعارض مع النموذج األول. 

مس�حیي و�هود ش�ه الجز�رة العر��ة  ذ�رنا أن العهود الموقعة بین الرسول و 
ال تذ�ر مقدار الجز�ة التي �انت ُتجبى في غالب الحاالت �المنتجات  
حسب الثروات الطب�ع�ة في منطقة ما. مثالنا على ذلك، ُذكر في وث�قة  

 
103 Колесников A., c.32-33. 
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المنتجات   من  الجز�ة  مقدار  الیهود�ة  عبید  بني  لقبیلة  الممنوحة  العهد 
  50جماًال �الشعیر، و   10لة �القمح،  جماًال محم  10الطب�ع�ة �التالي:  

 . 104جمًال سنو�ًا محمًال �القمح وغیرها 
دینارًا ذهب�ًا. أما سكان جر�ة وأزرع،   300دفع مبلغ  أیلة  و�ان على سكان  

دینارًا ذهب�ًا. و�ان تبّني مثل هذه   100فقد �ان على �ل منهما دفع مبلغ  
م إنطالقًا من درجة  الس�اسة في العقود األولى یهدف إلى ترس�خ اإلسال 

استطاعة سكان أ�ة مدینة أو منطقة على الدفع. ومن المعلوم أ�ضًا، لم  
ُتجهز آل�ة واضحة لج�ا�ة الجز�ة في هذا الوقت بل ُنظمت شرع�ًا واكتملت  

الدین�ة المنظومة  أعمال �عض ممثلي  نت في  ودوِّ الع�اسیین  أ�ام  - في 
  .105ن�فة. الحقوق�ة اإلسالم�ة المالكي، الشافعي وأبو ح

بناء على �عض ال�احثین، تمتد مرحلة عقد الرسول للنموذج "المس�حي" 
م وحتى نها�ة النصف األول من القرن    7كرونولوج�ًا إلى منتصف القرن  

"المس�ح�ة" التفاق�ة نجران    9 النسخة  بناء على هؤالء، �ان ظهور  م. 
تدخ ضد  العر��ة  الخالفة  في  المس�حیین  السكان  لشكوى  الت  تعبیرًا 

المس�ح�ة   الكن�سة  حقوق  على  تطأ  �انت  التي  اإلسالم�ة  السلطات 

 
 .73البالذري، كتاب فتوح البلدان، ص.  104

105 Мюллер A., История ислама c основания до новейших времен, m.1, 
перевод c немецкого под ред. Н. Медниково, издательство 
Л.Пантелеева, С. Петербург, 1895, c.301. 
تیر غیفوندیان أ. حال الشعب األرمني الحقوقیة تحت حكم الخالفة، مجموعة دراسات، ص.  

300 -302 . 
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. نعتقد أن غا�ة تجهیز هذا النموذج �انت تثبیت حقوق 106ومصالحها 
األت�اع المس�حیین تحت س�ادة المسلمین. ورغم تحضیر هذا النموذج في 
وقت متأخر، إال أنه مصدر قّ�م لدراسة تار�خ المس�ح�ة في مرحلة م�ّكرة  
ونعتقد أن االتفاق�ة، التي دّونها المؤرخون المسلمون، إسُتخدمْت مصدرًا 

 لنموذج "المس�حي".  لخلق ا
نتطرق إلى النموذج "اإلسالمي" للعهد ونذ�ر أنه، �عد وفاة النبي محمد 

م على وث�قة عهد الرسول ومنح   634-632ملسو هيلع هللا ىلص، صّدق الخل�فة أبو �كر  
للسكان  ورسوله  رعا�ة هللا  على  أ�ضًا  تؤ�د  جدیدة  وث�قة  نجران  سكان 

س �حیث تظل حقوق  المس�حیین، ما �متلكون، دینهم، رجال الدین والكنائ
ط�قة رجال الدین على حالها بدون تغییر، لن یؤدوا الجز�ة أو ُیزاحوا عن  
مناصبهم. ُذكرت أسماء الشهود في نها�ة الوث�قة "المستفرد ابن عمر من  

 .  107قبیلة بني ق�س، َعْمر خادم أبو �كر، رشید ابن حز�فان والمغیرة" 
لعند   الخل�فة عمر األول راجین إعادة  وصل سكان مدینة نجران الحقًا 

والخل�فة عمر،  �كر.  أبو  الخل�فة  لهم  قدمه  الذي  العهد  التصدیق على 
على   یرى خطرًا  �ان  المس�حیین،  تجاه  الحذر  �موقفه  ینفرد  �ان  الذي 

. وخیر دلیل على ذلك أنه هّجر سكان مدینة نجران  108المسلمین من ذلك 
مدی في  توطینهم  وأعاد  المس�حیین  وأمر  ال�من�ة  العراق�ة  نجران  نة 

 
106 Колесников A., Две версии договора Мухаммада c христианами 
Наджрана, Палестинский сборник, вып. (28) 91, c.32-33. 
107 Хрестматия по истории халифата, c.85-86. 

 . 1988/ 1- 1/1987، 3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء 
108 Culturgeschichte des Orients unter den Califen, von A. von Kremer, 
band 1, Wien 1875, s.10. 
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�م  �انوا  التي  �المساحة  لهم  أراض  قدم  تبتخص�ص  ال�من.  في  لكونها 
الخل�فة عمر لسكان المدینة وث�قة عهد �حیث یدعوهم إلى قبول اإلسالم  

و�ال   109دینًا ألنهم ضمن تلك الظروف فقط �مكنهم الع�ش في مدینتهم 
 سُ�حرمون من رعا�ة الخل�فة والذود عنهم.  

حتمل أن الدلیل، المحتفظ �ه في التار�خ �أن الخل�فة عمر �ان  من الم
العراق، إلى  االنتقال  على  أكرههم  لذلك  المس�حیین  قوة  من  هو    یرتعد 

حق�قي. لذلك بدأ التسامح الملحوظ لعقود الرسول یتعرض إلى تغییرات  
 .  �استمرارو  و�كتسب عناصر تعصب ب�طئ

  656- 644من خل�فته عثمان  �عد وفاة الخل�فة عمر، طلب سكان نجران  
م أ�ضًا التصدیق على العقد المذ�ور. �تب الخل�فة عثمان وث�قة عهد 
�اسم نائ�ه الولید ابن عق�ة حیث ذ�ر أن رجال دین وسكان مدینة نجران  
في العراق وصلوا لعند الخل�فة واشتكوا من الضرائب التي ُفرضت علیهم 

ُتجبى �الث�اب، خّفض عثمان  من قبل الخل�فة عمر. والجز�ة، التي �انت  
بـ   قطعة واعترف �جم�ع أراضي النجرانیین التي قدمها لهم   30عددها 

الخل�فة عمر. ذ�رت الوث�قة أ�ضًا أن السكان س�ستفیدون من رعا�ة هللا 
إقامة عالقات حسن جوار مع   یتوجب عایهم  لذلك  والخل�فة وحمایتهما 

خل�فة عثمان على العهد المسلمین وسكان المدینة المس�حیین. صّدق ال
ُعبیدة   أبو  یوسف،  أبو  وذ�ر  للنجرانیین  عمر  الخل�فة  منحه  الذي 

هذه الوث�قة. �تب أبو یوسف أن الخل�فة علي ابن أبي طالب    110والبالذري 
 

 . 248و 242نامھ ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.  109
 . 248المصدر ذاتھ، ص.   110
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م صّدق على هذه الوث�قة الحقًا عندما جاء إل�ه سكان مدینة    656-661
 نجران. 

وجه الخصوص ط�قة رجال  یتوّضح من �ل ذلك، أن المس�حیین، وعلى  
الدین، وضعوا في التداول في القرون الوسطى الم�كرة عقودًا �اسم الرسول 
للدفاع عن حقوقهم من تدخالت الحكام المسلمین. بوسعنا البرهان، أن  
النموذج "المس�حي" للعهد المبرم بین سكان نجران المس�حیین والرسول، 

�ح�ة مختلفة لتعهدات في  أساسًا لوضع جماعات مس   شّكل بدوره الحقاً 
�حیث  الرسول  �اسم  بین    التداول  والواج�ات  األساس�ة  النقاط  تتطابق 

 الطرفین �ما سنرى في هذا النموذج األول األصلي. 
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التي قدمها الرسول والحكام المسلمون للجال�ة  العهود )1(
 األرمن�ة المقدس�ة 

والجال�ة   المس�حیین،  المقدس  لسكان  الممنوحة  المحمد�ة  العهود  تحتل 
الخل�فة عمر   علیها الحقًا  التي صّدق  الخصوص،  األرمن�ة على وجه 

م، مكانة استثنائ�ة    1193- 1171ومؤسس الدولة األیو��ة صالح الدین  
 الدراسات. في مسألة 

كتب العالم الكبیر لتار�خ القدس األسقف األرمني أغاڤنوني أن الحجاج  
للمس�ح�ة. زار راهب   الم�كرة  المدینة منذ األزمنة  األرمن �انوا یزورون 
هامازاسب   األرمني  األمیر  من  برجاء  المقدس  بیت  أناستاس  األرمن 

عددها �صل    كامساراكان وجهز جدول األدیرة األرمن�ة المحل�ة التي �ان
. تطرق 112. وصلتنا دراسته في مخطوطات مرحلة الحقة111دیراً   70إلى  

إلى هذه الدراسة أ�ضًا غ.إنج�ج�ان وقدم �عض المعلومات أن "أشراف  
المحتمل في عهد   القدس" من  المقدسة  المدینة  أدیرة في  األرمن شیدوا 

  326- 302م و�ر�كور المنوِّر    326-287الملك األرمني تردات األول  
" وذ�ر  إبتنوا    أن م  األرمن  المقدسة"��ار  المدینة  القدس  قال   .أدیرة 

"كانت جموع الحجاج األرمن تزور المدینة وتتجه إلى    :إنج�ج�ان �ذلك

 
قارن، أغافنوني م. أدیرة وكنائس أرمنیة قدیمة في األراضي المقدسة، دراسات، مطبعة   111

 . 150، ص. 1931القدیس ھاكوب، القدس، 
المخطوطات الذي یحمل رقم  المجموعة األقدم حیث ذُكر األصل وھو مخطوط دار  112

  1425م من إحدى المخطوطات التي بدورھا ُكتبت في عام  1589وھو منقول سنة   1770
(راجع تشوبانیان ب. مسائل حول جدول األدیرة األرمنیة في القدس، تألیف الراھب  

،  2001)، منشورات كیدوتیون، یریفان 156(1باناسیراكان ھاندیس - أناستاس، مجلة بادما
 . 28ص. 
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شتى األدیرة برفقة وزراء عدیدین لت�سیر سكن جماعات الحجاج المختلفة  
 .113في األدیرة" 

تردات، حسب تقالیدنا القوم�ة،  ساڤاالن�ان أ�ضًا: "إشترك ملكنا   ذ�ر ت.
لإلمبراطور   القدس  في  المكّرسة  المقدسة  األراضي  منشآت  افتتاح  في 

و�ؤّرخ    استنادًا على دراسة الراهب أناستاس.  114قسطنطین ووالدته هیالنة" 
 م.  7�عض ال�احثین دراسة أناستاس �القرن  

ء األعمال تشهد لوحات الفس�فساء البد�عة �األحرف األرمن�ة المكتشفة أثنا
على بهاء أدیرة    19115اإلنشائ�ة في شتى مواقع القدس في نها�ات القرن  

�ذلك أكد االسترات�كي    م.  6- 5األرمن في القدس التي تعود إلى القرنین  
 على العدد الكبیر ألدیرة القدس و�نائسها.   116أنطیوخوس 

م، وّسع الره�ان األرمن    5-4�عد تشیید �ن�سة القد�س هاكوب في القرن  
الكن�سة  قاومت  ومصر.  سور�ا  فلسطین،  سكان  على  الروحي  نفوذهم 
هذه  أثناء  البیزنط�ة  اإلمبراطور�ة  �ن�سة  محاوالت  الرسول�ة  األرمن�ة 
الذاتي   الحكم  من  أرمین�ا  سكان  حرمان  تحاول  �انت  ألنها  المرحلة 

تذرعة برا�ة "الوحدة الكنس�ة". تأسست المطران�ة األرمن�ة في  الس�اسي م 

 
إنجیجیان غ. الجغرافیا األثریة لعالم أرمینیا، المجلد ب، مطبعة القدیس ھاكوب، البندقیة   113

 . 199، ص. 1835
سافاالنیانتس ت. تاریخ المقدس، الترجمة عن اللغة األرمنیة الكالسیكیة القدیمة  114

قدیس  ،مطبعة ال1(كرابار) إلى اللغة الحالیة الدارجة من قبل األسقف م. نشانیان، المجلد 
 . 212، ص. 1931ھاكوب،القدس، 

راجع ھوفسیبیان ك. موضوعات وأبحاث حول تاریخ الفن األرمني، منشورات   115
 . 342-340، ص. 1987أكادیمیة علوم أرمینیا، یریفان، 

116 Стратиг A., Пленение Иерусалима персами в 614 г. Тип. Имп. 
Aкадемии наук, C. Петербург, 1909, c. 25-29. 
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م على أساس �ن�سة القد�س هاكوب في القدس. �اإلضافة إلى    6القرن  
الجداالت العقائد�ة بین الكن�ستین األرمن�ة والبیزنط�ة في القدس في هذه  
والكن�سة   المقدسة  المواقع  إدارة  الستالم  صراع  �جري  �ان  المرحلة، 

�ة الموحدة. إال أن الكن�سة األرمن�ة تعرضت إلى ضغوطات �بیرة  المس�ح
أناستاس  الراهب  ذ�رها  ذلك  أصل    117أثناء  من  األساقفة  رئ�س  �ذلك 

الذي �تب في رسالة   596-552یوناني في القدس هوفهاّن�س (یوحنا)  
"�عد مالحقتهم إتجهوا �عث بها إلى ع�اس �اثول�كوس اآلرانیین قائًال:  

ق الملك  یالحقهم"لعند  القدس  �طر�رك  إن  الكاثول�كوس  .  118ائلین:  أكد 
هوفهاّن�س في رده على األمراء األرمن الذین زاروا القدس وحاولوا حما�ة 
على   یؤ�د شخص�ًا  لم  أنه  الالفت،  ومن  التدخالت.  من  األرمن  أدیرة 

المقدس أرمن  ُنفذ ضد  الذي  اإلضطهاد  أدیرة    حق�قة  بل ضد  فحسب، 
 . 119یین أ�ضاً ورجال الدین اآلران 

في   خاصة  العقائد�ة  المقدس�ة  األرمن�ة  الجال�ة  وجهة  مسألة  تعّقدت 
م فزار الراهب أناستاس القدس برجاء األمیر    6النصف الثاني من القرن  

هذه   جم�ع  تؤ�د  األرمن.  ألدیرة  جدول  لتحضیر  هامازاسب  األرمني 
الشهادات على اشتراك األرمن الفعال في ح�اة المدینة اإلقتصاد�ة، الدین�ة  

 
ألیشان غ. ھایاباتوم، مؤرخون وتواریخ األرمن، القسم ب، دیر القدیس غازار، البنقیة  117

، ص.  1. راجع كذلك ھوفھاّنیسیان ن. تاریخ البلدان العربیة، المجلد 229، ص. 1901
87. 
اآلرانیین، مطبعة الكرسي األم  رسالة ھوفھاّنیس أسقف القدس الموجھة إلى كاثولیكوس  118

 . 3، ص.  1896لكاثولیكوسیة إتشمیادزین، فاغارشابات، 
 5المصدر ذاتھ، ص.   119
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الحمالت 120الثقاف�ة و  ُقبیل  األرمن،  الدین  لرجال  �ان  الحق�قة،  ففي   .
العر��ة، دور ثابت ومستمر في ح�اة المدینة، لهم حقوق على عدة مواقع 
�مكن   الفاتحین.  العرب  نظر  عن  �عیدًة  الناح�ة  هذه  تكن  ولم  مقدسة 
اإلصرار على أن العهد، الذي قدمه الخل�فة عمر لمس�حیي القدس وذ�ره 

ؤرخون المسلمون، �ان وث�قة عامة لمس�حیي المدینة. بناء على دراسة  الم
سافاالن�ان، عندما شاهد   "تار�خ القدس" للمختّص في تار�خ القدس ت.

�طر�رك األرمن أبراهام نجاحات الدین اإلسالمي في عهد الرسول، وصل  
إلى المدینة المنورة برفقة وفد مؤلف من مس�حیین رغ�ًة منه في الحصول 

لى وث�قة أمان للجال�ة األرمن�ة. فلبى الرسول طل�ه "وقدم له وث�قة عهد ع
. ُمنحت هذه الوث�قة "لألساقفة، الره�ان  121مختومة بیده ألنه �ان أم�ًا" 

األرمن والشعوب الخاضعة �األح�اش، األق�اط والسر�ان". ُعّددْت جم�ع 
مقدس، �ن�سة  المواقع المقدسة للسكان األرمن في القدس: دیر هاروتیون ال

إلى   فتحولت  وسواها  لحم  بیت  �ن�سة  الز�تون،  دیر  هاكوب،  القد�س 
موضوع جدال الحقًا بین الكن�ستین األرمن�ة والیونان�ة. إضطر ال�طر�رك  
ت.  على  بناء  المسلمة.  المقدس�ة  للجال�ة  الجز�ة  تأد�ة  على  أ�ضًا 

��ة األرمن�ة  سافاالن�ان، ال وجود اآلن للعهود المذ�ورة في دیوان ال�طر�ر 
في القدس، بل عوضًا عن ذلك، هناك وث�قة عهد مكتو�ة على الورق  

شاهدًا بینهم الخل�فة    30و"یبدو أنها صورة النص األصلي وتحمل أسماء  

 
120 Azarya V., Armenian Quarter of Jerusalem, London, 1984, p.57-59. 

 . 261، ص. 1ت. سافاالنیان، الدراسة المذكورة، المجلد  121
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.  122عمر أ�ضًا" و"ُكتبت قبل بدا�ة التأر�خ الهجري لذلك ال تحمل تار�خًا" 
صالح الدین في  سافاالن�ان أن مؤسس الدولة األیو��ة المصر�ة    ذ�ر ت.

فرمان منحها للجال�ة األرمن�ة في القدس صّدق على وث�قة األمان التي  
إلى أن مصادر دراسة   أبراهام. نشیر  لل�طر�رك األرمني  الرسول  قدمها 

سافاالن�ان هي العهدان القد�م والجدید، أعمال المؤرخین األرمن في    ت.
الوسطى مثل سیبیوس، غ�فوند، استی�انوس أصوغ �ك وسواهم، القرون 

فرمانات، مذ�رات �ذلك دراسة ز�ي الدین "إنتصار القدس". وهذه األخیرة  
  مجهولة في التأر�خ اإلسالمي. یذ�ر �طر�رك القسطنطین�ة األرمني م.
أورمان�ان شخص�ة "�اشماكجي زاده ز�ي أفندي الذي �ان مفتشًا عثمان�ًا  

�كن من أصل  . وهناك رأي آخر أنه لم  123للمواقع المقدسة في القدس"
 . 124عر�ي بل �ان مس�ح�ًا لكنه أّلف �رونولوجیته �اللغة العر��ة 

برفقة   أبراهام وصل  ال�طر�رك  أن  أرمن�ًا في    40ذ�ر سافاالن�ان  راه�ًا 
�عد الرسول، وطلب من علي ابن أبي طالب التصدیق    مرحلة الفتوحات 

على عهد األمان الذي منحه لهم الرسول. إستند المؤلف على �تاب ز�ي  
عمر  احتالل  قبل  جرت  الحادثة  هذه  إن  قائًال  و�تب  المذ�ور  الدین 

 للمقدس.
م، صّدق على    636ذ�ر أ�ضًا، أنه �عد احتالل عمر لمدینة القدس سنة  

الممنوحة   �اتفاق جدید.  الوث�قة  القدس  للجال�ة األرمن�ة في  الرسول  من 
 

 . 262المصدر نفسھ، ص.  122
أزكاباتوم: أحداث كنیسة األرمن األورثوذكسیة من البدایة حتى أیامنا،  أورمانیان م.  123

 . 4055العمود  3، وبعد اآلن المجلد 2001، الكنیسة األم في إتشمیادزین، 3- 1المجلدات 
 . 413، ص. 1ت. سافاالنیان، الدراسة المذكورة، المجلد  124
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وعندما دنا عمر من أسوار المدینة، هرع لعنده �طرس، شقیق �طر�رك 
الروم صوفرونیوس، ورجاه تقد�م وث�قة أمان لقاء دفع الجز�ة. فقدم الخل�فة  
عمر تلك الوث�قة �حیث �منح األمان لسكان المدینة، ما �ملكون، عدم  

على المسلمین أال �قطنوا هناك. �تب المؤلف أن سكان  هدم �نائسهم و 
للجال�ة  الرسول  منحه  الذي  العهد  لعمر  بدورهم  أبرزوا  األرمن  القدس 
األرمن�ة المقدس�ة. و�عد أن إقتنع الخل�فة من الوث�قة، صّدق علیها ومنح  
عهدًا جدیدًا �كرر بنوده السا�قة مع �عض الفروق الطف�فة. وتتزامن هذه  

المثبتة في التأر�خ اإلسالمي، الممنوحة من الخل�فة عمر للجال�ة  الوث�قة  
األرمن�ة في القدس، �عض الشيء مع نقاط العهد الممنوح لسكان القدس 
األرمن. و�ان المسلمون �عدون المبتعد عن المدینة �األمان وعدم مس  
السكان األرمن طرد   یتوجب على  المدینة. و�ان  ال�اقون في  �ملكه  ما 

والجواس�س الیونانیین. أما الذین ال �غادرون المدینة، فیتوجب اللصوص 
علیهم دفع الجز�ة �عد فترة الحصاد. ُذكر في وث�قة العهد اسم �ر�كور 

الذي �ان قد عّبر عن خضوعه لعمر.   (من المحتمل �ر�كور الرهوي)
و�ؤ�د �ل ذلك مرة أخرى أن المحتل العر�ي لم �كن �عیدًا عن المعاملة  

األساس الدمار والمجازر وهي   ة ألن غا�ة العر�ي لم تكن فياإلنسان�
ـ المغولي  ـــــــــ  ظاهرة رأیناها الحقًا �عد عدة قرون أثناء االحتالل التتاري 

فكتب عنها المؤرخ العر�ي ابن األثیر صفحات مرع�ة جدًا. إمتاز الفاتح  
ال الشرف"  "َقَسم  على  ثابتًا  �ال�قاء  الوسطى  القرون  في  فروسي العر�ي 
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في   تع�ش  �انت  �أنها  تفتخر  العر��ة  الق�ائل  �انت  عندما  لألسالف 
 الماضي في الصحاري ضمن ظروف مناخ�ة قاس�ة.  

سافالن�ان أ�ضًا شهادة ز�ي الدین عن نص وث�قة   جاءت في دراسة ت. 
العهد الذي قدمه الخل�فة عمر لسكان القدس المس�حیین الذي یتطابق مع  

 ذ�ره المؤرخون المسلمون (الطبري). درس م.فحوى وث�قة العهد الذي  
هوفهانن�س�ان أ�ضًا تار�خ الجال�ة األرمن�ة المقدس�ة وسرد    أورمان�ان وأ.

القدماء   األرمن  المؤرخون  ذ�ره  ما  تار�خه  في  األخیر  ال�احث  هذا 
والحدیثون �استخدام فرمانات سالطین مصر. و�عد تطرقه إلى التعهدات  

لسكان القدس المس�حیین واألرمن، ذ�ر أ�ضًا التي منحها الخل�فة عمر  
وث�قة العهد المنسو�ة إل�ه والممنوحة لسكان سور�ا المس�حیین التي تحدد 

 واج�اتهم تجاه المسلمین.  
�عد فتح الخل�فة عمر لمدینة القدس، تساوى األساقفة األرمن في المدینة 

تق "...كانوا  و  الیوناني  ال�طر�رك  مع  وامت�ازاتهم  نوا�ًا  �حقوقهم  ر��ًا 
لسلطنة   الخاضعتین  المقاطعتین  وسور�ا  فلسطین  في  للكاثول�كوس 

م.125مصر" ذ�ر  أسماء    .  أن  في    21أورمان�ان  ُذكرت  أرمن�ًا  ُأسقفًا 
م. و�ان الزعماء الدینیون في القدس   13- 7مصنفات القدس أثناء القرون  

الجال�ة   ح�اة  لدرء  وتسهیالت  امت�ازات  على  الحصول  إلى  یتطلعون 
أورمان�ان أن مطران    أثناء القرون التال�ة. �تب م.  األرمن�ة من األخطار

في  م لجأ إلى سلطان مصر نصر محمد    1313- 1281القدس سر��س  

 
 . 2135، العمود 2م.أورمانیان، أزكاباتوم، المجلد  125
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للدفاع عن حقوق الجال�ة األرمن�ة وترس�خ مواقعه وأبرز  م    1311عام  
فصّدق  األرمن�ة.  للجال�ة  عمر  الخل�فة  من  الممنوحة  العهد  وث�قة  له 

م. لجأ سر��س ثان�ة إلى    1312عام    السلطان على ذلك �فرمان جدید 
سلطان للتصدیق على حقوق األرمن في القدس ألن الكن�سة الجیورج�ة  ال

صاح�ة   و"تص�ح  هاكوب  القد�س  دیر  على  الستیالء  إلى  تتطلع 
 . 126المؤسسات األرمن�ة" 

سنة   القدس  إلى  األیو�ي  الحكم  مؤسس  دخل  �انت    1187عندما  م، 
حاج أرمني.   500عائلة أرمن�ة تقر��ًا تع�ش هناك �اإلضافة إلى    1،000
ت.  أبراهام    ذ�ر  المدینة  في  األرمن  �طر�رك  أن  - 1179سافاالن�ان 
م وصل لعند صالح الدین األیو�ي للتعبیر عن خضوعه له وأبرز   1192

وثائق العهود الممنوحة من الخل�فتین عمر وعلي ورجاه �التصدیق علیها  
هد جدیدة. فمنحه السلطان عهدًا جدیدًا للجال�ة األرمن�ة صّدق بوث�قة ع

 . 127ف�ه على حقوقها في �عض المواقع المقدسة والكنائس
تطرقوا   المعاصر�ن  العرب  المؤرخین  أن  أ�ضًا  إلى  بدورهم  لنذ�ر 

العر��ة الم�كرة والعهود المقدمة من الرسول وخلفائه   ـــــــاالتصاالت األرمن�ة  
رمن�ة المقدس�ة. إستشهد ال�احث محمد علي الحور�ة في دراسته  للجال�ة األ
سافاالن�ان وذ�ر العهود التي قدمها الرسول لل�طر�رك األرمني    ب�حث ت.

أبراهام. �ذلك منح الخل�فة عمر وثائق عهد للجال�ة األرمن�ة في القدس 

 
 . 2137نفسھ، العمود   المصدر 126
. تیر ھوفھاّنیسیان أ. التاریخ الكرونولوجي  413- 408، ص. 1ت.سافاالنیان، المجلد  127

 . 163- 155، ص. 1للقدس المقدسة، المجلد 



56 

م    652العر��ة تعود إلى سنة    ـــــ  و�تب قائًال إن تار�خ العهود األرمن�ة
األرمني   الج�ش  وقائد  معاو�ة  سور�ا  حاكم  بین  المعقودة  االتفاق�ة  في 

 . 128ثیودوروس رشتوني 
یؤ�د المؤرخون العرب (فؤاد ش�اط) على أن الخل�فة عمر قدم وث�قة أمان  
الرسول   معاملة  حسن  من  انطالقًا  للقدس  فتحه  �عد  األرمن�ة  للجال�ة 

. وهكذا نرى، أن العهد الممنوح 129أماناً للمس�حیین ومنح الجال�ة األرمن�ة  
إلى   �شیر  م�ّكر  دلیل  هو  المقدس�ة،  األرمن�ة  للجال�ة  الرسول  قبل  من 

. و�ذلك �مكننا  130المرحلة األولى لالتفاق�ة المت�ادلة بین األرمن والمسلمین 
االستنتاج أن العهد، الذي منحه الخل�فة عمر للجال�ة األرمن�ة في القدس  

حكام المسلمون أثناء العصور الالحقة، له أساس تار�خي  وصّدق علیها ال
   قوي وراسخ.

�اشتراكها النش�ط في    خلقت الجال�ة األرمن�ة منذ زمن �عید ق�مًا ثقاف�ة ثرة
لترس�خ المس�ح�ة. إال أن هذا الدلیل لم    ح�اة المدینة الروح�ة والس�اس�ة

مواقع المقدسة،  یبَق بال التفات ألن الخل�فة عمر منحها إمت�ازات في ال
الكنائس واألدیرة التي شیدها األرمن من المحتمل في أ�ام القد�س �ر�كور  

ر. وتشهد المصادر التار�خ�ة األرمن�ة المقدس�ة على ذلك.    المنوَّ

 
،  1995معرض الكتاب العربي األول برعایة د. محمد علي الحوریة، جامعة حلب،  128

 . 4ص. 
 . 11ص.  شباط ف. المركز القانوني لألجانب في سوریا، 129

130 Dadoyan S., The Armenians in the Medieval Islamic world, vol. 1, New 
Brunswick and London, 2011, p. 52. 
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لنذ�ر أ�ضًا أن الجال�ة الجیورج�ة في القدس حصلت بدورها على عهد 
  637لقدس سنة  من الخل�فة عمر ابن الخطاب. و�عد فتح ا أمان وحما�ة 

م، صّدق الخل�فة عمر �فرمان خاص على أمن الجال�ة المس�ح�ة المقدس�ة  
و�ناء    .131م �فت�كیوس هذه الوث�قة  10وذ�ر المؤرخ المس�حي في القرن  

على رأي ال�احثین، �ان الخل�فة عمر متحفظًا تجاه سكان المدینة األق�اط 
�ان في جدال دیني    والجیورجیین لكنهم لم �ستثنوا أن �فت�كیوس، الذي

مع األق�اط المؤمنین �الطب�عة الواحدة للسید المس�ح، أحضر نص عهد 
الخل�فة عمر محّرفًا ومشوهًا. ذ�ر الجیورجیون بدورهم نصًا آخر لعهد  
قدمه الخل�فة عمر للسكان األق�اط، الح�شیین، الجیورجیین واألرمن في  

ال�ات المذ�ورة حصلت القدس على جبل الز�تون. ُذكر في الوث�قة أن الج
من   المدینة صوفرونیوس  �طر�رك  إعفاء  حول  الرسول  من  تعهد  على 
جم�ع أنواع الضرائب و�المقابل س�حصل سكان المدینة على األمان على  
الجز�ة   دفع  علیهم  یتوجب  و�المقابل  و�نائسهم  �ملكون  ما  ح�اتهم، 

العهد  وث�قة  نها�ة  في  وُذكرت  الكن�سة.  دخول  أثناء  أسماء   لل�طر�رك 
ابن عوف   الرحمن  عبد  ز�د،  ابن  عفان، سعد  ابن  عثمان  الحاضر�ن: 

الجال�ات   .132وغیرهم  ح�اة  تؤمن  الوثائق  هذه  جم�ع  �انت  وهكذا، 
  المس�ح�ة المقدس�ة اآلمنة وعالقاتها مع السلطات اإلسالم�ة.

 
131 Медников H., Палестина отъ завоевания ea aрабами до kрестових 
походовъ пo aрабскимъ ucточникамъ,“Прaвославный Палестинсий 
сборник”50-й вып. Т.17, вып.2(4), c.12 

م،  7مایا استیبانیدزیھ، وضعیة الجیورجیین في األرض المقدسة بناء على وثیقة القرن  132
 . 385- 335، ص. 2002تبیلیسي، 
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 المقدمة لسكان البلدان المجاورة (فیرك، آران) العهود )2(
كانت أرمین�ا مقسمة إلى إمارات صغیرة عند عت�ة الفتوحات العر��ة وتتوق  
العر��ة  الخالفة  �ذلك  البیزنط�ة،  اإلمبراطور�ة  و�انت  االستقالل.  إلى 
المشكلة حدیثًا، تتطلعان إلى ترس�خ نفوذهما في المنطقة �استغالل هذه  

رورة  م ض  668-641األحوال. وقد توّضح لإلمبراطور قسطنطین الثاني  
�اتجاه   العر��ة  الحمالت  أرمین�ا حسب مخرج  بیزنطة في  ترس�خ مواقع 

العر��ة   الالحقة  الحر��ة  والتطورات  الصغرى،  لخلق    ــــــــ آس�ا  البیزنط�ة 
أن   إال  الصغرى.  آس�ا  �جتاح  وهو  مؤخرته  من  العدو  تهدید  إمكان�ة 

�ا التي  اإلمبراطور لجأ إلى مكائد س�اس�ة وفرض الخلقیدون�ة على أرمین
البیزنط�ة. فحاول األمیر    ـــــستؤدي إلى شحذ العداء للعالقات األرمن�ة  

م إّت�اع س�اسة مرنة غداة االنتصارات   654- 639ثیودوروس رشتوني  
 العر��ة. 

م وُ�عث    7�اشرت بیزنطة �م�احثات مع الخالفة في خمسین�ات القرن  
اتفاق�ة شرط�ة    القائد البیزطي برو�و�یوس إلى دمشق فتم الوصول إلى 

حول مبلغ الجز�ة التي �جب على بیزنطة تقد�مها للعرب. و�ان توق�ع  
االتفاق�ة �عني أنه، أثناء أ�ة حملة عر��ة، لن �كون في وسع بیزنطة دعم  

 أرمین�ا.  
و�ان ثیودوروس رشتوني �عي أنه غیر قادر على حما�ة البالد لوحده  

الم� الت�ع�ة  و�ن  العر��ة  االجت�احات  إلى أمام  لبیزنطة ستؤدي  فیها  الغ 
اعتناق الخلقیدون�ة في أرمین�ا. وفي مثل هذه الحال الس�اس�ة المعقدة، 
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إتخذ قائد األرمن خطوة حاسمة وعقد محادثات مع حاكم سور�ا العر�ي  
سنة    661-639معاو�ة   اتفاق�ة  على  الطرفان  وّقع  ذ�ر    652م.  م. 

أن:   حق  عن  هوفهاّن�س�ان  ن�كوالي  �ه البروف�سور  جاء  الذي  "النص 
. ومن شروط هذه  133المؤرخ األرمني سیبیوس تصف الوث�قة �عهد صلح" 

سنوات من تأد�ة واجبها تجاه الخالفة في   3االتفاق�ة: ُتعفى أرمین�ا مدة  
دفع الجز�ة. و�عد انتهاء المدة فقط، یتوجب علیها دفع الجز�ة والضر��ة  

في الدفع. و�ان یتوجب    و�ان مقدارها قد ُعین بناء على قدرات األرمن
"سأعتبر ذلك جز�ة على أرمین�ا تقد�م القمح للخالفة و�ناء على معاو�ة  

وذلك �عني أن القمح لن ُ�قدم مجانًا بل س�أخذونه مقابل الجز�ة    ملك�ة".
  15،000سنوات. بوسع األرمن االحتفاظ �قوة من    3التي س�جبونها �عد  

في �ل مكان خال سور�ا.    فارس شر�طة اشتراكهم في معارك مع العرب 
میل�ك المؤرخ س.  رأي  على  سور�ا - بناء  على  التشدید  �ان  �اخش�ان، 

�عني أن العرب لم �شعروا �الحاجة إلى قوات أرمن�ة في المناطق المر�ز�ة 
مس�قًا استخدامها ضد بیزنطة �شكل أساسي   ینوون لس�طرتهم بل �انوا  

وخاصة أنه، بناء على المادة التال�ة من االتفاق�ة، فقد �ان یتوجب علیهم  
وجه   على  البیزنط�ة  اإلمبراطور�ة  هجمات  من  أرمین�ا  حما�ة 

تیر134الخصوص  آرام  أما  الفرسان  - .  ج�ش  أن  ذ�ر  فقد  غ�فوند�ان، 
األرمن إشترط على عدم اشتراكه في المعارك ضد بیزنطة في المناطق  

 
 . 82، ص. 1ھوفھاّنیسیان ن. تاریخ الدول العربیة، المجلد  133
، 1960دار الفكر، یریفان م،  9- 7باخشیان س. أرمینیا أثناء القرون - راجع میلیك 134

 . 70- 69ص.
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. و�ان یتوجب على العرب إرسال قوات إلى أرمین�ا �العدد 135الحدود�ة
الذي �حتاجه األرمن. و�ناء على االتفاق�ة أ�ضًا، على العرب عدم التدخل 

الداخل�ة و�ضمان یتوجب علیهم عدم إدخال أ�ة قوات   في شؤون أرمین�ا
 هناك فحسب، بل أ�ضًا عدم وضع أي جندي عر�ي في قالع البالد. 

�س�طة  و  مقابل جز�ة سنو�ة  الذات�ة  اإلدارة  على  أرمین�ا  هكذا، حصلت 
واإلدارة  البالد  أمن  األقل،  على  وقت�ًا  تأمین،  تّم  االتفاق�ة  هذه  و�فضل 

رمین�ا. ورغم اعت�ار األمراء األرمن تا�عین للخالفة، لكن  الذات�ة الداخل�ة أل
على استقاللهم الذاتي، حقوقهم الوراث�ة اإلقطاع�ة الخاصة    �حافظون   واكان

وسواها من التسهیالت. و�انت وث�قة العهد تعّبر أ�ضًا عن موقف الخالفة 
  ـ ــــالمعتدل تجاه األرمن. وذلك مفهوم ألنه، في ظروف الصراع العر�ي  

البیزنطي، �ان لموقع أرمین�ا أهم�ة �بیرة للطرفین. و�ان العرب �حاولون 
من  المهدد  الخزر  خطر  صد  أرمین�ا،  على  البیزنطي  النفوذ  تخف�ف 
القفقاس والحصول على دعم األرمن ومساعدتهم العسكر�ة. ومن المفهوم  
في   االنشقاقات  دامت  ما  �ستمر  أن  �جب  للعرب  الكبیر  الصبر  كان 

مستمرة وخاصًة أن العرب لم یرسخوا مواقعهم �عُد في هذا الوقت السلطة  
 في البلدان المحتلة.  

على   بناء  الذي،  الثاني  �ونستانس  اإلمبراطور  االتفاق�ة  هذه  أغضبت 
من   �بیر  �ج�ش  أرمین�ا  هاجم  أما 136عنصر   100،000سیبیوس،   .

 
م (الفترة ما قبل الفتوحات العربیة   8- 6غیفوندیان أ. أرمینیا في القرون - راجع تیر 135

، ص.  1996والفترة األولى لترسیخ الحكم)، منشورات جامعة یریفان الحكومیة، یریفان 
66. 
 . 165راجع سیبیوس، ص.  136
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تقد�م  لم یتمكن من  فالخل�فة عثمان، المشغول �مشكالت بالده الداخل�ة،  
الدعم الضروري لثیودوروس رشتوني فتمترس في جز�رة أغتامار منتظرًا  
من   مشكلة  معاو�ة  من  عر��ة  قوة  على  ثیودوروس  حصل  مساعدته. 

حتى    7،000 طردهم  البیزنطیین،  ضد  حرب  شن  في  و�اشر  جندي 
طرابزون وقفل عائدًا إلى دمشق لعند معاو�ة محمًال �غنائم �بیرة وهدا�ا  

  معاو�ة حاكمًا ألرمین�ا، فیرك وآران.ثمینة فعینه 
م بین    652غ�فوند�ان أن التحالف المعقود سنة  -تیر  ذ�ر المرحوم أ. 

حاكم سور�ا معاو�ة وأمیر األرمن ثیودوروس رشتوني، "هو ظاهرة ذات  
أهم�ة استثنائ�ة في التار�خ األرمني القروسطي ألنه اعتبر مصالح الدولة  

من   أهم  العل�ا  المس�ح�ة  األرمن�ة  اإلمبراطور�ة  مع  المهلهلة  الصداقة 
فإن "االتفاق�ة    ،هوفهان�س�ان أما حسب نظرة البروف�سور ن.  .137الغدارة"

وضع�ة   تحدد  البلدین  بین  دیبلوماس�ة  رسم�ة  وث�قة  أول  هي  المذ�ورة 
األكبر   اإلنتصار  و�نها  الطرفین  عالقات  وطب�عة  الس�اس�ة  أرمین�ا 

في فن الدیبلوماس�ة والنصر التار�خي    الت�ّصر  للس�اسة، الفكر، اإلرادة،
 . 138لقائد األرمن ثیودوروس رشتوني �ناشط حكومي" 

ال�طول�ة   المالحم  في  رشتوني  ثیودوروس  شخص�ة  ولجت  �المناس�ة، 
طوروس والخال  ت�فاطوروس  �اسم  المالحم 139األرمن�ة  روا�ات  ومن   .

العرب   ثورة الصاصونیین ضد س�اسة  الضر�ب�ة سنة  ال�طول�ة األرمن�ة 

 
 . 140غیفوندیان)، ص. - تیرغیفوند، تاریخ، (تعریفات أ.  137
 . 83- 82، ص. 1ھوفھاّنیسیان ن. تاریخ الدول العربیة، المجلد  138
 . 14، ص. 1936أوھانجانیان أ. یریفان - راجع أحفاد صاصون، أبیغیان م. میلیك 139
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و  750 سودین،   851م  �وز�ادین،  (�ادین،  العرب  الج�اة  إجتاح  م. 
مصر ملك  �أمر  أرمین�ا  لـ    تشارخادین)  المدفوع  غیر  الخراج   7لجمع 

الفقرة، التي تتحدث عن ساناسار   بدا�ة الملحمة في  سنوات. ظهر في 
األرمن   �غداد  خل�فة  وعد  دزوفینار،  من  اقترانه  �عد  أنه،  و�غداصار 

. أما في القسم، الذي ُیروى حول 140سنوات   7إعفائهم من الضرائب مدة  �
دافیت، فقد قیل أنه أعاد ترم�م دیر ماروطا، أقام جماعة ره�ان فغضب  
الدیر. أفلح   ملك مصر وأمر خول�اشو �اجت�اح صاصون �ج�شه وهدم 
القائد في نهب الدیر وقتل ره�انه. عّرض دافیت ج�ش ملك مصر لمجزرة  

فأرسل الملك ج�شًا   ل�اشو فقط ح�ًا �ي یروي للملك ما شاهده.وأ�قى خو 
 . 7141إلى صاصون �ق�ادة �وز�ادین لج�ا�ة خراج السنوات 

سنوات من األرمن في الروا�ة الملحم�ة    7هكذا، ل�ست ج�ا�ة الخراج لمدة  
بدون أساس بل هي مرت�طة �جذورها مع عقد التحالف بین ثیودوروس  

م و�ناء عل�ه ُ�عفى األرمن لمدة معینة عن    652رشتوني ومعاو�ة سنة  
للعرب. الجز�ة  القرن    دفع  المؤرح األرمني من  أن  م سیبیوس    7ُ�شیر 
. وعلى 142سنوات من دفع الجز�ة للخالفة العر��ة   7األرمن أُعفوا لمدة  

  هذا األساس قّدم العلماء الك�ار مثل هیو�شمان، ماكلیر، لیو وم. أورمان�ان 

استنتاجاتهم. �تب األخیر أن األرمن، بناء على االتفاق�ة، یتوجب علیهم  

 
، 1990دافیت الصاصوني، ملحمة أرمنیة بطولیة شعبیة، منشورات "أریفیك"، یریفان  140

 . 70ص. 
 . 288- 287المصدر نفسھ، ص.  141
 . 345راجع سیبیوس، ص.  142



63 

سنوات ثم �قدر ما في   7الخضوع للعرب و"عدم دفع الجز�ة حال�ًا مدة  
 . 143استطاعتهم" ونسبها لسیبیوس

التحالف  وث�قة  التوق�ع على  بتار�خ  المتصلة  النواحي  دراسة جم�ع  �عد 
�عتقد �عض ال�احثین أن المعاهدة والمبلغ الذي �ستوجب دفعه للعرب،  

م عندما احتل العرب فارس الساسان�ة وآس�ا    651المذ�ورة ُعقدت سنة  
البیزنطي   اإلمبراطور  قام  المالحظات،  تلك  على  و�ناء  الصغرى. 

م �حملة على أرمین�ا. لكن، و�عد حصوله على    652كونستانس سنة  
سنة   العر��ة  الخالفة  من  عسكر�ة  طرد   653مساعدة  ثیودوروس   م، 

رشتوني الج�ش البیزنطي خارج أرمین�ا. والكاثول�كوس نیرس�س تایتسي،  
سنوات في تا�ك   6الذي تآلف مع إمبراطور بیزنطة، إختلى بنفسه مدة  

هاروتیون�ان، أعفى التحالف المبرم   . بناء على المؤرخ هـ.144موقع والدته 
نتهاء المدة سنوات و�عد ا  7م الشعب األرمني من دفع الجز�ة    651سنة  

مرض  لكنه  المسألة  هذه  لترتیب  دمشق  إلى  رشتوني  ثیودور  سافر 
  658. بناء على ال�احث، سافر قائد األرمن لعند معاو�ة سنة  145وتوفي
سنوات تمامًا. فعاد الكاثول�كوس نیرس�س إلى منص�ه �عد وفاته    7م �عد  
 فقط. 

 
 . 840، العمود 1أورمانیان م, أزكاباتوم، المجلد  143
ھاروتیونیان ھـ. حول مسألة التأكد من تاریخ االتفاقیة الذي ذُكر في تاریخ سیبیوس،  144

، منشورات كلیة العلوم اإلنسانیة في جامعة یریفان، أرمینیا السوفیاتیة، یریفان  1المجلد 
 . 204ص.، 1940

 المصدر نفسھ.  145
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رمین�ا تحافظ  رغم توق�ع معاو�ة على وث�قة التحالف مع رشتوني، و�انت أ
ذ�ر   احتاللها.  قرر  فقد  الذاتي،  استقاللها  هذه    3على  المؤرخین  من 

ثیوفان�س، سیبیوس والبالذري. بناء على البالذري، أمر الخل�فة   :الحملة
عثمان معاو�ة �إرسال حبیب ابن مسلمة إلى أرمین�ا. طّوق هذا األخیر 

عرب لكنهم تعرضوا مدینة �ار�ن (قل�قلة) ألن سكانها خرجوا للقتال ضد ال
إلى هز�مة فطلبوا وث�قة أمان لمغادرة المدینة وفي حال ال�قاء علیهم دفع  

ال�طر�ق  146الجز�ة أن  حبیب،  وعندما علم  السكان.  من  العدید  إبتعد   .
دعم   طلب  �بیرًا،  ج�شًا  جمع  مافر�انوس)  المحتمل  (من  أرمان�كوس 

مارد  مقاطعة  إلى  �ار�ن ووصل  مدینة  تحرك من  (مار�اال) الخل�فة،  اغ 
موش�غ   المحتمل  (من  خالط  �طر�ق  لعنده  وصل  معسكره.  وأقام 
مام�كون�ان) مصطح�ًا معه �تاب إ�اد بن غّنام. و�ناء عل�ه سیؤمن على  
ح�اته، ما �ملكه وعلى بالده في حال دفع الجز�ة. و�شیر المؤرخ إلى أن  

ب)  "ال�طر�ق جلب معه الضرائب المفروضة، قدم الهدا�ا لكنه (أي حبی
�قبلها"  إعترف  147لم  (السی�انا)،  سی�ان  إلى  ذلك  �عد  حبیب  وصل   .

�أراضي أمیر(مو�س) وقدم له عهد سالم. دخل إلى مناطق (أرج�ش)  
وأ�اهون�س (�اجونا�س) وأرسل مقاتلین ل�س الحتاللها فحسب، بل لج�ا�ة  

 
، ص.  3. ابن األثیر، الكامل في التاریخ، الجزء 196البالذري، فتوج البلدان، ص.  146
43. 
. أعثام الكوفي، فتوح البلدان، جلد  34، ص.  3. ابن األثیر، الجزء 199البالذري، ص.  147
 . 115، ص. 1969، حیدراباد 2
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الجز�ة أ�ضًا. وصل رجال القرى الك�ار لعنده "فاعترف (حبیب) �حقوقهم  
 . 148دفع الجز�ة" شر�طة 

بناء على حبیب ابن َمسلَمة، �ان العهد الممنوح لسكان مدینة دفین (دبیل)  
�ضمن   والغائبین،  الحاضر�ن  والسكان  والزردشتیین  الیهود  المس�حیین، 
وأمن   مدینتهم  أسوار  معابدهم،  �نائسهم،  �ملكون،  ما  ح�اتهم،  حما�ة 

هذا العهد و�دفعون ح�اتهم تحت رعا�ة المسلمین طالما �ظلون مخلصین ل
. �جب اعت�ار جم�ع العهود الممنوحة لألرمن، بینها  149الجز�ة والخراج 

م، والعهد الذي    652العقد المبرم بین معاو�ة وثیودوروس رشتوني سنة  
م، استمرارًا لتقالید العهود   654قدمه حبیب ابن مسلمة لسكان دفین عام  

ل في مرحلة نشاطه  التي من المحتمل وِضعت أساساتها في عهد الرسو 
م. بناء على التقلید، إن العهود المذ�ورة،    632-622في المدینة المنورة  

. 150التي ُمنحت للجال�ة األرمن�ة المقدس�ة، هي نسخ أُعید التصدیق علیها 
ُ�علم البالذري أن حبیب إحتل أ�ضًا �ارني، أشوتسك (أشوش)، �وتا�ك 

�تائب  وأرسل  دفین  القرى حول  مقاطعة شیراك،   (كوت�س)، جم�ع  إلى 
و�اكر�فاند   تا�ك  شیراك،  إلى  أشخاصًا  (حبیب)  "أرسل  (سیراج):  تا�ك 
اتفاق�ة صلح من أجل تلك (المقاطعات) شر�طة  فوصل ِ�طر�ُقها وعقد 

 
 . 199البالذري، ص.  148

149 Ghazarian M., Armenien unter der arabischen Herrshaft, Marburg, 1905, 
s. 21 

 . 63- 62یاقوت الحموي، المصادر العربیة حول أرمینیا والبلدان المجاورة، ص.  
 

150 Dadoyan S., The Armenians in the Medieval Islamic World, Routledge; 
1st edition, 2011, vol. 1, p.60. 
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إحتل  ثم  .  151المسلمین ومساعدتهم ضد األعداء  دفع الجز�ة، استضافة
لسكانها عهدًا   وقدم  (نشوى)  ناخیتش�فان  مدینة  ٌقّدم  �حبیب  دفین.  عهد 

عهد مشا�ه ل�طر�ق فاسبوراكان (�اسفوراجان) الذي، عوضًا عن الجز�ة  
 السنو�ة، أرضى الجنود المسلمین �الهدا�ا.  

كانت وث�قة العهد، التي قدمها حبیب ألهل د�غ�س (تفل�س)، تضمن ح�اة  
من متاع، معابدهم، أدیرتهم، دینهم، طقوسهم الدین�ة  السكان، ما �ملكون  

شر�طة أن ُیدر�وا وضعیتهم الذلیلة ودفع الجز�ة �مقدار دینار ذهبي واحد 
سنو�ًا عن �ل عائلة. و�انت الوث�قة تذ�ر أنه، من أجل تخف�ف مقدار  
الجز�ة، �جب أال تّتحد عدة عائالت معًا وعلى المسلمین أال ُ�قّسموا الدور 

ل على مبلغ أكبر من الجز�ة. و�ان یتوجب على السكان مساعدة  للحصو 
المسلمین بنصائحهم، مساعدتهم واستضافتهم لیلة واحدة وتقد�م طعام لهم  
مقبول من "أهل الكتاب". فإْن قِبل السكان �اإلسالم دینًا، فإنهم س�ص�حون  

ستطع  أشقاء المسلمین و�ال سیدفعون الجز�ة. جاء في وث�قة العهد: "إن لم �
ل�سوا   فإنهم  عدو�م،  و�زعجكم  �ان  سبب  ألي  المساعدة  المسلمون 

 . 152مسؤولین. لذلك لن ُ�عتبر عهد�م غیر مصّدق عل�ه" 
ذ�ر البالذري أ�ضًا وث�قة العهد التي قدمها الجّراح ابن عبد هللا الَحَكمي  
لسكان تفل�س �حیث یؤ�د على العهد الذي منحه حبیب لسكان د�غ�س  
والرعا�ة   األمان  تحت  المناطق  أ�ضًا  الوث�قة  هذه  في  ُذكرت  (تفل�س). 

 
.  199. البالذري، فتوح البلدان، ص.  55و  44- 43، ص. 3 ابن األثیر، الجزء 151

 . 271م، ص.   10- 9البالذري، مؤرخون عرب في القرن 
. البالذري: مؤرخون عرب حول أرمینیا، 201- 200البالذري، فتوح البلدان، ص.  152

 . 46- 45ص 
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درهم سنو�ًا من أجل "الطواحین و�روم    100و"على سكانها دفع مبلغ  
 . 153العنب"

�شهد المنع المذ�ور في عهد حبیب على عدم توحید عدة بیوت، إلى  
وجود شكل من اإلقطاع في جیورج�ا في هذا الوقت �منح إمكان�ة توحید 
الدور لدفع جز�ة أقل. و�انت الطر�قة المشاعة لإلقطاع�ات سائدة أ�ضًا  

صل �العهد، في بیزنطة وفارس الساسان�ة غداة الفتوحات العر��ة. أما ما یتّ 
الذي قدمه الجّراح لسكان د�غ�س، و�ناء على وجود �عض النقاط المحددة، 
�مكن التخمین �أنها تعید النقاط الضائعة في وث�قة عهد حبیب. ُذكر هنا  
أن هذه الوث�قة تؤ�د على العهد الذي قدمه حبیب لسكان د�غ�س حیث 

خراج األرض. ُسِرد �التفصیل قسم ج�ا�ة الجز�ة وال وجود حدیث حول  
الجز�ة   عن  أوسع  و�شكل  �التفصیل  فقط  الجز�ة  الجّراح  عهد  یذ�ر 
المفروضة على الطواحین و�روم العنب. وهناك احتمال أن حبیب عّرض 
الطواحین و�روم العنب في وث�قة عهده إلى الجز�ة إال أن قرار مقدار 

بـ   هذ   100الجز�ة  عهد  مقدمة  من  انطالقًا  الجّراح.  إلى  �عود  ا درهم 
األخیر، فإنها إعادة إنشاء نقاط عهد حبیب. أما ما یتصل �اإللتزامات  
اإلضاف�ة للعهد، الكائنة في وث�قة عهد الجّراح، فقد أضاف الجّراح تلك 

 . 154الشروط حسب رأي ال�احثین 

 
 المصدر ذاتھ.  153

154 Сипенкова T., K истори завоевания Закавказья арабами, Вопроси 
истории стран Азии, идательство ленингадского университета, 
Ленинград, 1965, c., 153. 
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إستشهد الطبري بدوره بنص العهد الذي قدمه حبیب لسكان د�غ�س لكن  
ان سینالون األمان على ما �ملكون،  بتحر�ر مغایر تمامًا. ُذكر أن السك

الدین�ة شر�طة أن ُ�ط�عوا المسلمین و�دفع   أدیرتهم، �نائسهم وطقوسهم 
كل منزل دینارًا ذهب�ًا واحدًا. و�ان السكان یلتزمون �مساعدة المسلمین  
توج�ه   و�طعامهم،  �استضافتهم  أعدائهم،  ضد  المعارك  في  بنصائحهم، 

وعدم   الدرب  على  المسلم  أقل المسافر  ل�س  آخر  وهناك شرط  إیذائه. 
أهم�ة و�ان یتكرر �عناد: إْن َقِبل السكان اإلسالم دینًا فإنهم س�ص�حون  
أثناء   الحضور  أسماء  للبالذري،  الطبري، خالفًا  ذ�ر  المسلمین.  أشقاء 

 . 155التوق�ع على العهد 
كتب البالذري �عد ذلك عن احتالل العرب ل�عض مقاطعات فیرك وعقد  
الصلح مع السكان شر�طة دفع الخراج والجز�ة. �التوازي مع احتالل القسم  
األساسي ألرمین�ا وفیرك، خضعت للخالفة العر��ة أ�ضًا مقاطعات أرمین�ا  
البالذري.  ذ�ر  �ما  قزو�ن  ل�حیرة  المجاورة  النواحي  آران،    الشرق�ة، 
والحتالل تلك المناطق، أرسل الخل�فة عثمان سلمان ابن ر��عة البهیلي  
الذي أخضع �ایتاكاران (�ایالقان) شر�طة تأد�ة الجز�ة والخراج لضمان  
ح�اة السكان المحلیین، ما �ملكون وسالمة أسوار المدینة. وهكذا، �انت  

�قاو  لم  فإْن  استسالمهم.  �ك�ف�ة  مرت�طة  المحتلة  الشعوب  موا  معاملة 
واالقتصاد�ة   الس�اس�ة  العالقات  تنظم  �انت  الصلح  فاتفاق�ة  المسلمین، 

 
 . 1/2675، 1/2674الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء الرابع،  155
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مرحلة   أثناء  المسلمین  غیر  تجاه  العرب  تسامح  و�ان  الطرفین.  بین 
 الفتوحات الم�كرة جل�ًا ومن المحتمل جدًا �ان صدًى لمعاملة الرسول.  

فمن  المحتلة،  البلدان  على  العر��ة  اله�منة  ترسخت  وعندما    الحقًا، 
الصعو�ة �مكان التحدث عن مظاهر إنسان�ة وتسامح ألن الحكام العرب 
كانوا یلجأون إلى المزاج�ات لترس�خ سلطتهم وفي أغلب األحوال �غضون  
الطرف عن حقوق السكان المثّبتة في العهود. ومثالنا على ذلك أن الخل�فة 

م في أرمین�ا �ان �ضغط على الخاضعین    755- 754الع�اسي المنصور  
إلى حد أنهم، �ما �شهد المؤرخ األرمني القروسطي صامو�ل آنیتسي،    له

ولعدم مقدرتهم على الدفع، �ان العرب �حفرون قبور المتوفین على أمل 
. أما المؤرخ األرمني من القرون  156العثور على لقًى ثمینة في �طونهم 

الوسطى غ�فوند، فقد �تب أن العرب لم �جبوا الجز�ة من األح�اء فحسب،  
. ولما �ان اإلخالل �العهد محّرمًا في مرحلة  157ل من األموات أ�ضاً ب

الفتوحات العر��ة، إال أن الحكام العرب المسلمین نكثوا �عهودهم الحقًا  
في غالب�ة األح�ان. ومثالنا على ذلك أن أمیر أتر�اتاكان یوسف وقع في 

�اكراتوني   الذي �ان   914- 892صراعات مع ملك األرمن سم�ات  م 
ول إ�جاد طرق لعقد صلح معه. إعتقل یوسف الكاثول�كوس هوفهاّن�س  �حا

م، الذي وصل لعنده لهذا الهدف، ووعد   927-908دراسخاناكیردتسي  
�أغالل  مكبًال  لعنده  أحضره  لكنه  لشخصه  التعرض  �عدم  األرمن  ملك 

 حدید�ة، نكث بوعده، قام بتعذی�ه وشنقه.  
 

 . 88صاموئیل آنیتسي، ص.  156
  .105غیفوند، ص.  157
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 المنشور الكبیر  )3(
الرسول للجال�ات األرمن�ة في التأر�خ األرمني    ُتعرف العهود المقدمة من

دین�ة   وجهة  غال�ًا  لها  و�انت  الصغیر"  و"المنشور  الكبیر"  "المنشور  بـ 
 تهدف إلى حما�ة الكن�سة األرمن�ة وحقوق رجال الدین.  

هناك روا�ة متصلة بدیر القد�سة �اتیر�نا قرب جبل سیناء. بناء علیها،  
م وفدًا إلى المدینة المنورة لطلب الرعا�ة    625أرسل ره�ان الدیر سنة  

واألمان من نبي اإلسالم. یوجد مستند محفوظ في متحف الدیر ینص 
إعفاء الره�ان من الضرائب �أمر الرسول. ومن المحتمل زار الرسول على  

الدیر في  أُعفي  إلى سور�ا وفلسطین.  التجار�ة  أثناء أسفاره  دیر سیناء 
م من دفع الجز�ة أو الضرائب   640الحق�قة أثناء الفتوحات العر��ة سنة 

�أمر القائد عمر ابن العاص. و�ناء على رأي ال�احثین، من المحتمل جدًا 
اطم�ة في الممنوحة �اسم الرسول في أ�ام الخالفة الف  ظهرت هذه الوث�قة

م على    1021- 996في عهد الخل�فة الحاكم    158م   1171-969مصر  
والمس�حیین   الیهود  تجاه  مستبدًا  الخل�فة  و�ان  الخصوص.  وجه 
و�ضطهدهم وُدمرت في عهده أدیرة و�نائس عدیدة. و�ناء على �عض  
األقوال، أمر الحاكم بهدم دیر القد�سة �اتیر�نا وابتنى رجال الدین مسجدًا 

أمتار عن الدیر فتراجع الخل�فة عن نیته. و�انت الضرورة   10على �عد 

 
158 Крылов A., Монастырь св.Екатерины на Синае, Вестник 
Московского университета, 4/1991, серия 13, Востоко ведение, 4/1991, 
Москва 1991, c.60.  
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تقضي في هذا الوقت الحصول على وث�قة من الرسول تضمن أمانهم  
   وأمنهم تحت الس�ادة اإلسالم�ة.

الرسول وفاة  تجاه    ،�عد  التسامح  المحتلة  البلدان  في  المسلمون  أظهر 
الجز�ة دفع  شر�طة  المس�حیین  و   السكان  لكن،  العصور  والخراج.  في 

الالحقة، أص�ح المس�حیون تحت الوزر القاسي للسلطة اإلسالم�ة، �انوا 
الرسول  اسم  و�ذ�رون  الحكام  تحت رعا�ة  التداول  في  عهودًا  �ضعون 
للتأكید على شرعیتها. و�انت تلك من الظواهر األكثر أهم�ة التي �جب 

تشیر    عدم إهمالها. هناك مخطوط في دار مخطوطات اآل�اء المخیتار�ین
وأ�عد الس�ف عن بالدهم، قّدم لهم إلى أن الرسول عقد عهدًا مع األرمن "

 . 159مأوًى �إرادته �ي �عبدوا المس�ح اإلله �جرأة و�دفعوا الجز�ة"
إلى  استنادًا  األجانب  المؤرخین  أحد  هـ.شیلتبیرغیر،  �شیر  �المناس�ة، 

طى، أن روا�ات منتشرة في الجو األرمني حول الرسول في القرون الوس
الكفار   على  ُ�منع  لكن  سالم،  في  األرمن  على  �الحفاظ  تعهد  الرسول 
استخدام النبیذ وُمنح االستثناء الوحید لألرمن فقط ألنهم سیدفعون جز�ة  

. ذ�ر ف. برون في ترجمته لكتاب هـ. شیلتبیرغیر  160شهر�ة للمسلمین 
�یراكوس   القروسطي  األرمني  المؤرخ  علیها  یؤ�د  هذه  شهادته  أن 

 نتساكیتسي. ومع األسف، لم نجد تأكیدًا على ذلك في تار�خه.  كا

 
الجدول األساسي للمخطوطات األرمنیة، منشورات أخویة اآلباء المخیتاریین، تحضیر   159

- 1891ة المخیتاریین، فیینا، ھـ. ھاكوفبوس ، ف.تاشیان، المجلد أ، الكتاب ب، مطبع
 59، ص. 1895

)،  92(2أبكاریان ن. األرمن في رحلة شیلتبیرغر، مستّل، بانبیر جامعة یریفان  160
 . 108، ص. 1997یریفان
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لم �كن �اثول�كوس األرمن في القرون الوسطى الزع�م الروحي ألرمین�ا 
)، بل �ان یؤدي دورًا  العر��ة  فحسب، (في هذه المرحلة "محافظة أرمین�ا"

األرمن  هامًا في الح�اة الس�اس�ة للبالد أ�ضًا. ول�س صدفة أنه، �عد ثورة  
سنة   العر��ة  الخالفة  ساهاك    703ضد  الكاثول�كوس  توجه  م، 

الج�ش   703-677تسورابور�تسي   قائد  لعند  األرمن  األمراء  برجاء  م 
تعهد �ضمن أمن   لتهدئة غض�ه وعند الضرورة الحصول على  العر�ي 
بالد األرمن. نض�ف �ذلك، أن الكن�سة األرمن�ة �انت تمّثل األرمن خال  

لى االتفاق�ة المعقودة بین ثیودوروس رشتوني ومعاو�ة سنة  عند التوق�ع ع
م وأثناء التوق�ع على العهود والم�احثات مع الخالفة العر��ة. هناك    652

التار�خ األرمني. و�ناء عل�ه، زار �اثول�كوس األرمن   ذ�ر محفوظ في 
م الخل�فة األموي عمر    8م في القرن    728-717هوفهاّن�س أودزنیتسي  

�محتوى دیني. وفي هذا   720- 717الثاني   م وحصل منه على عهد 
م. األرمن  �طر�رك  �تب  األرمنیین    المجال  المؤرخین  أن  أورمان�ان 

استی�انوس أصوغ�ك وصموئیل آنیتسي، اللذین أّلفا دراساتهما في وقت 
 أ�كر، ال یذ�ران اسم الخل�فة العر�ي الذي زاره الكاثول�كوس.

الوسطى فاردان أر�فیلتسيذ�ر المؤرخ األرمني من القرون   الخل�فة عمر.   
لى  أما المؤرخ األرمني من القرون الوسطى أ�ضًا صمو�ل آنیتسي أشار إ

هشام   الخل�فة  أن  الحق�قة  تلك  من  وانطالقًا  لكن،  (هشام).  هاْشم  اسم 
الكاثول�كوس   727-743 لعهد  األخیرة  السنوات  أثناء  �حكم  �ان  م 

ال�طر� �عتقد  أودزنیتسي،  م.هوفهاّن�س  تلك   رك  أن  أورمان�ان عن حق 
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  720الز�ارة المشهورة جرت في عهد الخل�فة األموي عمر الثاني قبل سنة  
م أو �عد صعوده على �رسي الكاثول�كوس�ة. �شیر المؤرخ إلى أن الخل�فة  
ُدهش من الردود الحك�مة التي قدمها له الكاثول�كوس واقترح عل�ه طلب  

ا  3 من  الكاثول�كوس  رجا  على  أمن�ات.  المس�حیین  ُ�كرهوا  �اّأل  لخل�فة 
إنكار إ�مانهم، إعفاء رجال الدین من الضرائب وحق المس�حیین العتناق  

الكاثول�كوس   دینهم �حر�ة ضمن حدود الدولة اإلسالم�ة. وعندما طلب 
على   �خاَتمه  وّقع  طل�ه،  الخل�فة  الشروط، حقق  هذه  مكتو�ًا عن  عهدًا 

ینة وودعه �احترام �بیر إلى أرمین�ا.الوث�قة وقّدم له هدا�ا سن�ة ثم   
كما نرى، �ان الكاثول�كوسیون األرمن �قومون �مسائل أكثر أهم�ًة وحیو�ة  

. وهكذا، حصلت �ن�سة  الدین�ة  في أحوال عدیدة انطالقًا من سلطتهم  للبالد 
األرمن والمؤسسات الدین�ة على الرعا�ة تحت حكم الخالفة العر��ة واحترام  

 فائهم نظر�ًا من الضرائب. رجال الدین و�ع
لنعد اآلن إلى "المنشور الكبیر" ونشیر إلى أن المؤرخ األرمني صمو�ل  

م هو الذي ذ�ره ألول مرة في مؤلفه "تار�خ". تطرق    12آنیتسي من القرن  
إلى نشاط الرسول �شكل مقتضب، حمالت العرب على أرمین�ا، إیران  

زع�م تجار مصر، المثّبت حسب مذهب أن الرسول "إلى    ومصر و�شیر 
أر�وس و�یر�نطوس، منع الس�ف و�أمر نص�حته (و�وصیته) أخضع إل�ه  
العتناق   األرمن  بالد  مع  ُینتسى  ال  �َقَسم  عهدًا  فعقد  الكون.  غالب�ة 

مود من    3دراهم،    4المس�ح�ة و�اعهم إ�مانهم مقابل الج�ا�ة من �ل دار  
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عر وقفاز. لكنه أمر �عدم ج�ا�ة  القمح المغر�ل، ��س حصان، حبل من ش
 .161الجز�ة من الكهنة، األحرار من األشراف الصغار"

القرن   األرمني من  المؤرخ  أ�ضًا  العهد  هذا  بنود  �یراكوس    13ذ�ر  م 
كانتساكیتسي و�ان "تار�خ" صمو�ل آنیتسي مصدرًا له. تطرق إلى هذا 

م الذي   13- 12العهد بدوره المؤرخ األرمني مخیتار آنیتسي من القرن  
دّون في تار�خه الفقرات التي تهمنا �االستناد على مؤلَّف صمو�ل آنیتسي  

 . 162إلى الحد األقصى
ماناند�ان لهذه الوث�قة، أشار إلى أن الدرهم �نقد فضي    �عد دراسة هـ.

القرن   في  �ه  ُیتداول  حوالي    7كان  و�ساوي  األدنى  الشرق  في    50م 
الدراهم   أما  تعادل حوالي    4كو��كًا.  فهي  أعاله  من    2المذ�ورة  رو�ل 

  غرام.   376�یلوغرامًا و   29یزن  القمح المغر�ل    مود من  3الذهب. و�ان  
و�توّضح �التالي من رصد المؤرخ األرمني أنه "في الشهادة المذ�ورة أعاله  

المحار�ین.  من    مؤلفاً ُیذ�ر �عد "األحرار" سالح الفرسان من المحتمل �ان  
ومن الالفت للنظر، أن ج�ش الفرسان �ان معف�ًا من الضرائب و�انوا 

لى كاألحرار والخوارنة �حصلون على راتب خاص من األمو�ین �صل إ
 . 163درهم سنو�ًا"  100،000

خ. تطرق  وث�قة    بدوره،  في  المذ�ور  "األحرار"  تعبیر  إلى  صموئیل�ان 
العهد. ذ�ر أنهم �انوا من األشراف اإلقطاعیین الصغار. أما ما یتصل  

 
 . 8صمویل آنیتسي، ص.  161
 .103مخیتار آنیتسي، ص.  162
، 1960یریفان ، منشورات أكادیمیة علوم أرمینیا، 2ماناندیان ھـ.، مؤلفات، المجلد  163

 . 212ص. 
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األرمن�ة "ُحر �العر��ة"، فإن الكلمة من أصل �ارثي وس�كون  �  د"أزا"بتعبیر  
ار أن منظومة األمراء األرمن �انت  معناه أ�سط إْن أخذنا �عین االعت�

ُتش�ه تر�ی�ة إیران الساسان�ة اإلقطاع�ة. و�ان "األحرار"، �شكل أساسي،  
 . 164عسكر�ین وغالبیتهم من الفرسان 

كتب غ�فوند أن رواتب جنود ج�ش الفرسان األرمني �ان العرب یدفعونها 
إلسناد قسم  ألنهم حاولوا الحفاظ على قواتهم العسكر�ة في حال تمر�ز  

من المهمات العسكر�ة إلى الج�ش المؤلف من السكان المحلیین. ذ�ر  
م، إتجه أمیر األرمن آشوت   8المؤرخ أنه، في النصف األول من القرن 

هشام    749- 732�اكراتوني   الخل�فة  لعند  أمر   743- 724م  الذي  م 
السنوات   األرمني    3بدفع رواتب  الفرسان  لج�ش    100،000الماض�ة 

عام   درهماً  �ل  عن  اإلمبراطور�ة  165فض�ًا  منظومتا  �انت  �المناس�ة،   .
العر��ة   الس�اسة  أساس  في  موضوعتین  الساسان�ة  وفارس  البیزنط�ة 

الفارس�ة في  -اإلدار�ة ـ اإلقتصاد�ة. قامت المنظومة الس�اس�ة الساسان�ة
م، الذي أمر �جرد مساحات    538-531عهد خوسروف األول أنوشیرفان  

ة عدد السكان بدقة، أعداد أشجار النخیل، الز�تون لتحدید األراضي لمعرف
إیران الساسان�ة �مقدار    الضرائب. و�انت الجز�ة ُتدفع مع الخراج أ�ضًا في

 
 . 219، ص. 1939، یریفان 1صموئیلیان خ. تاریخ الحق األرمني القدیم،المجلد  164
 .113قارن مع تاریخ األرمن للراھب الكبیر غیفوند، ص.  165
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العرب هذه اإلصالحات  166درهمًا فض�اً   12أو    8، و6،  4 . إستخدم 
 اإلقتصاد�ة في البلدان الخاضعة لهم.  

لدى "المنشور العالي"  أعاله  نجد أول ذ�ر حول تسم�ة الرخصة المذ�ورة  
القرن   من  األرمني  "كتاب    16- 14المؤرخ  في  تاد�فاتسي  �ر�كور  م 

في قسم "ضد المسلمین" والفقرة السادسة "ضالل الغر�اء". تطرق   المسائل"
المؤلف هنا منتقدًا نشاط محمد الرسول�ة وذ�ر "في تار�خ األرمن الكبیر  

ՂԷ  97   =یزر   م  648هـ الكاثول�كوس  إدارة  من  العاشرة  السنة  في 
Yezr  شخص ُیدعى محمد من قوم الیهود وابن عبدول قّدم لعاَلم األرمن

. 167وث�قة تحالف مع َقَسم ال ُینتسى الذي ُیدعى اآلن المنشور الكبیر" 
 و�سرد �عد ذلك شروط العهد المقدمة ألرمین�ا.  
ر�كور تاد�فاتسي أنه، في  كما نرى في هذه النسخة للعهد، الذي ذ�ره � 

م، أخضع الرسول "معظم الكون" له،  641-630أ�ام �اثول�كوس�ة یزر 
وّقع على عهد مع العالم األرمني �حیث ُ�عفى رجال الدین وط�قة األمراء 
في البالد من الضرائب. أما �ق�ة السكان، فیتوجب علیهم دفعها. معلوم 

ق�ة صلح مع حاكم سور�ا  أن أمیر األرمن ثیودوروس رشتوني عقد اتفا
م ونجد نصها في "تار�خ" المؤرخ األرمني غ�فوند من    652معاو�ة سنة  

م الذي �ان شاهد ع�ان لتلك األحداث. واضح للع�ان الدلیل أن    7القرن  

 
166 Nöldeke Th., Geschichte der Perser und Araber zur zeit der Sassaniden 
aus der arabischen Chronick des Tabarim Leiden, E.U. Brill, 1879, s. 241-
247.S 

 .53كریكور تاتیفاتس، ص.  167
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م لذلك لم �كن بوسعه التوق�ع على عهد   632الرسول �ان قد توفي سنة  
 مع األرمن.  

ة وث�قة العهد المذ�ورة لدى صمو�ل �ا�از�ان إلى �رونولوج�  تطرق هـ.
غ�فوند�ان، -. أما آرام تیر168آنیتسي ووصفها "المنتم�ة إلى زمن مجهول"

فإنه تطرق إلى هذه المسألة بتفصیل أوسع بنشر ضوء على تار�خ خلق  
الوث�قة مشیرًا إلى أن صمو�ل آنیتسي خلط في تلك الوث�قة الهامة بین  

 . 169اإلسالم  اسم محمد ابن مروان األموي ومؤسس

كانت عدة عائالت مؤلفة من أفراد عدیدین تتحد تحت سقف واحد في  
. و�ان العرب �أخذون �قسم من الجز�ة الح�ال المصنوعة  مرحلة األیو�یین

. والعرب، �بدو 170من الشعر، القفازات وسروج الخیل لحاجات الج�ش 
الضرور�ة   السلع  حمل  �فضلون  �انوا  الحیوانات،  قطعان  یرعون  رحل 
أثناء الحمالت العسكر�ة. و�ما أنهم لم �ستقروا   األول�ة �كم�ات معتدلة 
�عُد نهائ�ًا في البلدان المفتوحة، لم ُیثقلوا �اهل السكان �الضرائب، �ما 

وقو  الدین  رجال  �عفون  و�انوا  األعلى،  في  األرمن�ة  أشرنا  الفرسان  ات 
 منها.  

 
، مستندات دار المخطوطات الفارسیة، فرمانات، مستل أ، 21بابازیان ھـ. مستند  168

 . 99م)، ص.  16- 15(القرن 
169 Тер-Гевондян A., Aрмения и Aрабский халифат, издательство АН 
Aрмянской CCP, Ереван, 1977, c.186. 

م، أكادیمیة علوم  862- 640قارن: نالباندیان ھـ. سیاسة العرب الضریبیة في أرمینیا  170
 . 76، ص. 1954، یریفان 12أرمینیا "دیغیكاكیر"، عدد 
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و�ما أن ه�منة الخالفة العر��ة ترسخت على أرمین�ا فعل�ًا وحقوق�ًا في  
  ، م فقط، لذلك فحتى ضمن ظروف س�طرتهم القصیرة  7نها�ات القرن  

تأكد ذلك  كان على س�استهم الضر�ب�ة أن تعّبر عن نفسها �الضعف. 
م    652العر��ة لعام    ـــــعلى وجه الخصوص في وث�قة العهد األرمن�ة  

سنوات من دفع الضرائب والجز�ة. �اإلضافة    3�حیث ُتعفى أرمین�ا مدة  
إلى ذلك، حدد األرمن �أنفسهم مبلغ جز�ة أرمین�ا. ورغم �ل ذلك، ل�س 
هناك أي مصدر تار�خي، خال المؤرخ األرمني سیبیوس، قدم معلومات  

 حول مقدار الضرائب. 
ن، في المرحلة األولى من حكمهم، �انوا  ماناند�ان أن األمو�ی   ذ�ر هـ.

. و�انت س�اسة الفاتحین  171�شكل عام "لیني الجانب وقر�بین من الشعب" 
في هذه المرحلة حذرة ولّینة ألن األمو�ین أخذوا �عین االعت�ار األهم�ة  
وعلى   خصوصیتها  على  حافظوا  لذلك  العسكري  أرمین�ا  لموقع  الكبیرة 

 منظومة األمراء الراسخة.  
ا نرى، سرد صمو�ل آنیتسي والمؤرخون القروسطیون، الذین جاء ذ�رهم  كم

في األعلى، نص العهد لكنهم لم یوضحوا في أ�ة ظروف ُمنحت ألرمین�ا. 
"دمروا   العرب  أن  "كرونولوجیته"  آنیتسي في  و�ما جاء، �تب صمو�ل 
وقتلوا سكان بزنون�س، أغیوفیت وتارون"، انطالقًا من حمالتهم األولى  

م. وذ�ر العهد، الذي منحه الرسول لبالد األرمن،    640رمین�ا سنة  على أ
أن "القسم األعظم من الكون �ط�ع إرادته". لكن، �عود الحدیث هنا إلى  

 
 . 56، ص. 2ماناندیان ھـ. مؤلفات، المجلد  171
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الحمالت العر��ة عندما عّبرت دول عدیدة، بینها اإلمبراطور�ة البیزنط�ة  
وفارس الساسان�ة، عن طاعتها للعرب. مع ذلك، حافظت أرمین�ا على  

�عد  إد  اإلقطاع�ة  األمراء  حقوق  وعلى  مستقلة  ش�ه  �دولة  الذات�ة  ارتها 
  652التوق�ع على اتفاق�ة بین األمیر ثیودوروس رشتوني ومعاو�ة سنة  

 م. 
لم تكن هذه االتفاق�ة وث�قة تسجل دلیل احتالل أرمین�ا النهائي ألن معاو�ة  

التوق�ع علیها أ�ضًا.  كان �ستمر في اجت�احاته المتقطعة في أرمین�ا �عد  
و�ما تذ�ر مصادر القرون الوسطى، إحتل العرب مدن أرمین�ا وقراها سنة  

-654م وقدموا لسكانها عهود صلح. أص�ح هامازاسب مام�كون�ان    654
م فقطعت أرمین�ا عالقاتها مع الخالفة    654م أمیر األرمن �عد عام    661

م، أرسل   661سنة  العر��ة. وعندما صعد األمو�ون على رأس السلطة  
معاو�ة عهدًا لألرمن شر�طة دفع الجز�ة. و�انت الخالفة العر��ة في حرب 
هذه   أرمین�ا في  فتمتعت  القرن  البیزنط�ة في ستین�ات  اإلمبراطور�ة  مع 

غ�فوند�ان: "إستغلت - تیر   الفترة �حكم ذاتي واسع وح�اة هادئة. �تب أ.
م    680ة العر��ة سنة  أرمین�ا هذه الظروف، قطعت عالقاتها مع الخالف

- 68. شهد المؤرخ غ�فوند أن الخل�فة یز�د  172وأص�حت مستقلة �املة" 
. 173م ابن معاو�ة �ان �حصل من أرمین�ا على الجز�ة �أ�ام معاو�ة   836

م بیزنطة    689م سنة    705- 665�عد دحر الخل�فة األموي عبد الملك  
ابن مروان حاكمًا    نهائ�ُا وحل مشكالت البالد الداخل�ة، عّین شق�قه محمد 

 
 . 99م، ص.  8- 6. أرمینیا في القرون غیفوندیان آ- تیر 172
 . 26راجع غیفوند، ص.  173
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وأتر�اتاكان   أرمین�ا  سنة    709- 693على  نهائ�ًا  أرمین�ا  احتل  الذي  م 
المؤرخ    701 ذ�رها  التي  الرسول،  عهد  وث�قة  تعود  المحتمل  ومن  م. 

األرمني صمو�ل آنیتسي، إلى هذه الفترة �الذات. و�توضح مما جاء، أن 
. و�ضع هذا المؤرخ  ذلك العهد وقِّع في مرحلة الحمالت والفتوحات العر��ة

�أمر  نص هذا العهد �عد ذ�ر ذلك الدلیل عندما منع الرسول الس�ف "و 
  نص�حته أخضع غالب�ة أقسام الكون".

ال یذ�ر المؤرخ أي تار�خ أثناء سرد نقاط العهد أو ضمن أ�ة ظروف 
ُقدمت الوث�قة لبالد األرمن. لكن بوسعنا الحكم �شكل عام أن األرمن �انوا  

لحما� و�المقابل �حاجة  العر��ة  الفتوحات  أثناء  ورعایتهم  العرب    ة 
 4سیتحملون �عض اإللتزامات الضر�ب�ة أي یتوجب على �ل دار دفع  

دراهم فض�ة، خرج حصان، قّفاز، حبل من الشعر وقمح. تتطابق نقاط  
للسكان  المقدمة  العهود  مع  آنیتسي،  ذ�رها صمو�ل  التي  الوث�قة،  هذه 

ضعة أثناء االنتصارات العر��ة وهي واضحة المس�حیین في البالد الخا 
وث�قة تار�خ�ة منحها من المحتمل نائب    ومقتض�ة. وهكذا ُ�عتبر هذا العهد 

الخل�فة محمد ابن مروان لألرمن و�هذه الشروط تم تثبیت احتالل أرمین�ا  
النهائي من قبل العرب. من المحتمل حاول صمو�ل آنیتسي نسب الوث�قة  

على إلى وقت أ�كر وخاصة غداة الفتوحات العر��ة.  المشار إلیها في األ 
أما تار�خ التوق�ع على العهد، لنذ�ر أنه لدى جم�ع ال�احثین المذ�ور�ن 
للرسول وذلك مفهوم. فكلما  الوث�قة  التوق�ع على  هناك میل وهو نسب 

 كانت الوث�قة قر��ة من زمن الرسول �ان وزنها ومصداقیتها أعلى.  
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سول، فإنهم نسبوا قصدًا العهد الذي قدمه محمد ابن  �اإلشارة إلى اسم الر 
م إلى مؤسس اإلسالم محمد إلضفاء معنًى إلى    8مروان في بدا�ة القرن  

في  العهد  هذا  وِضعت شروط  سنرى الحقًا،  و�ما  عام.  �شكل  الوث�قة 
أساس مستندات مشابهة لإلشارة إلى أي نوع من االمت�ازات منحها الرسول  

 لبالد أرمین�ا.  
م لسكان مدینة دفین التي تضمن    654ّمنت وث�قة حبیب ابن مسلمة سنة  ثُ 

السكان، ما �ملكون، �نائسهم، مصل�اتهم وأسوار مدینتهم شر�طة   ح�اة 
  تأد�ة الجز�ة والخراج. لنذ�ر أ�ضًا أنه وِضع في أساس هذه الوث�قة تعبیر

ى العهود  الرسول "أهل الكتاب" إشارًة لرعایتهم وحمایتهم وتم تطبیق ذلك عل
المس�حیین وسكان نجران   للیهود،  العر��ة  الجز�رة  ُمنحت في ش�ه  التي 

المجتمع رعا�ة  على  هؤالء  س�حصل  علیها،  و�ناء  المسلم    المس�حیین. 
طب�ع�ة   منتجات  هیئة  على  الجز�ة  بدفع  و�لتزمون  وحمایتهما  والرسول 

سول إشارًة لخضوعهم. لكن من الواضح أن ظاهرة العهد، ألتي خلقها الر 
وطورها، تعرضت مع الوقت إلى تبدالت لموافقتها مع متطل�ات الظرف 

 المعین.  
الج�ش   لن �خدموا في  نجران،  لسكان  الممنوحة  العهد  وث�قة  بناء على 

  15،000كتا�عین للمجتمع المسلم بینما �ان �حق ألرمین�ا االحتفاظ بـ  
ضافة أ�ضًا  م �حل�ف للخالفة العر��ة �اإل  652فارسًا بناء على عهد سنة  

إلى �عض االمت�ازات التي تحدثنا عنها. و�ناء على هذه االتفاق�ة، �ان  
دراهم فض�ة �اإلضافة إلى منتوجات    4یتوجب على األرمن دفع جز�ة  
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طب�ع�ة في األساس لحاجات الج�ش العر�ي. و�ان رجال الدین، الفرسان 
 واألشراف (األحرار) معفیین من الضرائب. 

العه �حث  أن  الرسولنعتقد  منحها  التي  إلیها،  المشار  الجال�ة   ود  إلى 
األرمن�ة المقدس�ة، هي العهود التي أُعید تصد�قها من قبل الخل�فتین علي  

 ابن أبي طالب وعمر ابن الخطاب.
 
م في التأر�خ األرمني  703)"المنشور الصغیر": إنعكاس ثورة عام 4(  

شق�قه محمد بن مروان نائ�ًا  م    693عّین الخل�فة األموي عبد الملك سنة  
له في أتر�اتاكان، أرمین�ا والجز�رة (ما بین النهر�ن الشمال�ة) الذي إحتل 

م. أقامت    701أرمین�ا، فیرك، آران والمناطق المجاورة ل�حر الخزر عام  
المناطق وحدة أرمین�ا اإلدار�ة  تلك  نفسه في  العام  العر��ة في  الخالفة 

أقسام:    5لها. و�انت الوحدة ُتقسم إدار�ًا إلى    ومدینة دفین (دبیل) مر�زاً 
)  5) شیرفان و(4) آران، ( 3) فیرك (كارطلي)، (2) أرمین�ا األصل�ة، (1(

در�ند (�اب األبواب). لم تندمج هذه البلدان المذ�ورة مع �عض في أي 
. وهذا ما ذ�ره ة واإلثن�  ةها اإلدار�توقت بل حافظت �ل بلد على تر�یب 

. وِضعت  174غ�فوند�ان -رب األرمني المرموق آرام تیر المستع-المستشرق 
العر�ي عندما  ـــــ  م �عد التوق�ع على الحلف األرمني    652األساسات سنة  

إجتاح اإلمبراطور �ونستانس الثاني أرمین�ا واحتل دفین ثم فیرك فقامت 
ضد   وسیون�ك  آران  رشتوني،  وثیودوروس  العر��ة  الخالفة  بدعم  فیرك 

 
، 1984، منشورات أكادیمیة علوم أرمینیا، یریفان، 2تاریخ الشعب األرمني، المجلد  174

 . 362ص. 
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إجت سنة  اإلمبراطور.  ر��ع  في  رشتوني  ثیودوروس  بدعم    653اح  م، 
مدینة  واحتل  األسود  ال�حر  سواحل  تا�ك  جهة  من  العر�ي،  الج�ش 

حكم أرمین�ا، فیرك (شمال الخل�فة  طرابزون، ثم ذهب إلى دمشق "فقّدم له  
المترجم)، آران وسیون�ك حتى �ا�كوه و�اب جورا (�اب -جیورج�ا الحال�ة 

 . 175البلدان له" األبواب) شر�طة إخضاع تلك
و�انت هذه تلك المساحة عندما تشكلت محافظة أرمین�ا الحقًا في الخالفة  

مام�كون�ان   �ر�كور  معاو�ة  عین  وعندما  أمیرًا    685-661العر��ة.  م 
م،   662سنة    م  661-641لألرمن برجاء الكاثول�كوس نیرس�س تایتسي  

�عتقد ال�احثون الحدیثون،  ثّبت حكمه على تلك البلدان المذ�ورة. و�ما  
كان لحكام العرب تطلع واضح لشمل أرمین�ا والبلدان القفقاس�ة في وحدة 

المنطقة.   176إدار�ة واحدة القوة في هذه  بدقة من مواز�ن  ت�قنهم  �سبب 
حیث  من  المتجانسة  المنطقة،  في  تأثیرًا  األكثر  الدولة  أرمین�ا  و�انت 

ّموا أرمین�ا والمناطق التي تشمل  سكانها لذلك لم �كن غر��ًا أن العرب س
بـ "أرمین�ا"  القفقاس  ُتدار من قبل حكام عرب 177بلدان  . و�انت أرمین�ا 

كانوا ُ�عرفون في المصادر األرمن�ة بـ "فوست�كان" (أي شرطي �العر��ة). 
أما أرمین�ا األصل�ة، فقد �ان �حكمها أمیر األرمن لكن الخل�فة �عّینه.  

 
 . 169سیبیوس، ص.  175
یغیازاریان أ. أرمینیا المقاطعة اإلداریة للخالفة العربیة، منشورات جامعة یریفان  176

 . 26، ص. 2010 الحكومیة، یریفان
ماكاریان ف. تجزئة أرمینیا اإلداریة واإلقلیمیة في عصر الخالفة العربیة، عن  177

، ص.  2009العالقات العربیة ـــــ األرمنیة، الماضي والحاضر، جامعة القاھرة، القاھرة 
29. 
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األرمن أمیر  تعیین  ممثل    و�ان  �صل  معین:  یتحقق من خالل طقس 
ث�اب    الخل�فة إلى دفین وُ�علن َمْن س�كون أمیر األرمن فیهد�ه هدا�ا غن�ة:

�خیوط من ذهب وخیول. و�ان أمیر األرمن �خضع م�اشرة للشرطي.  
نشاطاتلو�حاكم   جم�ع  ینظم  األرمن  أمیر  "...كان    ها لبالد 

فرسان األرمني في الحروب  اإلدار�ة...یتوجب عل�ه تأمین إشتراك ج�ش ال
ساحة   في  الج�ش  قائد  مع  حاضرًا  و�كون  الخالفة  تخوضها  التي 

. و�ان األمراء، قائد الج�ش والكاثول�كوس في أرمین�ا �خضعون  178القتال" 
له و�انت سلطته تمتد على فیرك، آران والبلدان القفقاس�ة. أص�ح منصب  

لة األمراء ال�اكراتونیین.  م ورائ�ًا في سال  7أمیر األرمن منذ نها�ة القرن  
  862سنة    179أص�ح آشوت �اكراتوني "أمیر أمراء األرمن والجیورجیین"

م ملكًا لألرمن وأرسل له   885م واعترف �ه الخل�فة المعتمد رسم�ًا عام  
 التاج الملكي، هدا�ا تلیق �الملوك وسواها من العطا�ا. 

ت�ة الداخل�ة، لم تتفكك إدار�ًا لم تفقد أرمین�ا في المرحلة العر��ة إدارتها الذا
 بل ُمنحت وضع�ة وحدة حكوم�ة متمیزة.  

�عد التطرق اآلن إلى وث�قة العهد اآلخر المتفّرد �فحواه الدیني، نذ�ر أنه  
معروف في التأر�خ األرمني �اسم "المنشور الصغیر". ذ�ر المؤرخ �ر�كور  

أن محمدًا   عن ذلك ألول مرة و�تب قائالً   م  15- 14تات�فاتسي من القرن  

 
غیفوندیان آ. "أمیر األرمن" في مرحلة السیطرة العربیة، مجموعة مقاالت، ص.  - تیر 178

103 . 
 . 158و   136استیبانوس أصوغیك، ص.  179
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إلعفاء  األول  محمد  عهد  �ش�ه  لألرمن  الصغیر  العهد  "قّدم  اآلخر 
 . 180الخوارنة، األشراف والفرسان وات�اع دینهم من جم�ع أنواع الضرائب 

لدراسة المسألة، فإنه مهم جدًا معرفة متى وضمن أ�ة ظروف ُقدم ذلك  
واإلسالم�ة تلك المسألة بتفصیل  العهد لألرمن. تقدم المصادر األرمن�ة  

م على استقاللها الذاتي الداخلي �فضل   7كاٍف. حافظت أرمین�ا في القرن  
الخل�فة   �عد إخماد  العر��ة.  البیزنط�ة والخالفة  توازن قوى اإلمبراطور�ة 

الملك   عبد  الخالفة    705- 685األموي  مناطق  شتى  في  الثورات  م 
الدولة أساسات  ترس�خ  و�فضل  إلى    العر��ة،  األمو�ون  إنتقل  العر��ة، 

المرحلة النهائ�ة للفتوحات. لذلك، من الضرورة �مكان تدمیر اإلمبراطور�ة  
الهامة   األرمن�ة  الهض�ة  مواقع  واحتالل  نهائ�ًا  لهم  العدوة  البیزنط�ة 

م إلى سلسلة حمالت ضد   699عسكر�ًا. ف�ادر محمد بن مروان سنة  
م، �اشر محمد بن    8�فوند من القرن  أرمین�ا. بناء على المؤرخ األرمني غ

�حملة   م) 701من حكمه ( 16عبد الملك في السنة  مروان قائد الخل�فة
. إحتل في مدة قصیرة أرمین�ا، فیرك وآران وشَكل  181كبیرة ضد أرمین�ا 

العرب نهائ�ًا محافظة أرمین�ا ومدینة دفین مر�زها. عّین محمد أبو الش�خ  
عبدهللا   حاكماً   703- 701ابن  المؤرخون  م  و�دعوه  ألرمین�ا  (شرط�ًا)   

األرمن في القرون الوسطى بـ "أبدال". هذا ما �ت�ه الكاثول�كوس المؤرخ  
" دراسخاناكیردتسي:  هوفهاّن�س  أرمین�ا  األرمني  إلى  أرسل  محمد  و�عد 

شرطي آخر ُیدعى عبدهللا الذي �ان رجًال مستبدًا، جائرًا، حانقًا وشر�رًا  
 

 . 54- 53قارن مع كریكور تاتیفاتسي، ص.  180
 .29قارن مع غیفوند، ص.  181
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اعتقل  182ماكرًا"  �ّبل    الذي  أن  و�عد  للتعذیب.  وعّرضهم  األرمن  أمراء 
من   �أغالل  ساهاك  والكاثول�كوس  �اكراتوني  سم�ات  األرمن،  األمراء 

 حدید، أرسلهم إلى دمشق و�اشر �اضطهاداته الدین�ة.  
الدین�ة سخطًا   سّبب وزر الخالفة األمو�ة الثقیل للجز�ة واالضطهادات 

ن. لم ترغب السلطات العر��ة  دفینًا بین جم�ع الط�قات الخاضعة لألرم
االعتراف �حقوق األشراف األرمن اإلقطاع�ة فنصح الحاكم العر�ي "أبدال"  

. فعلم 183سوءًا "إزالة سالالت األشراف األحرار في أرمین�ا مع فرسانهم" 
�اكراتوني   سم�ات  األرمن  ط�قة    726-703أمیر  إفناء  �مخطط  م 

و�عد المناقشة لم �جدوا مخرجًا    األشراف األرمن فعقد إجتماعًا سر�ًا معهم.
البیزنط�ة  اإلمبراطور�ة  إلى  االبتعاد  سوى  من    184آخر  قوة  فالحقتهم 

األشراف    8.000 أما  أكور.  قص�ة  قرب  العر��ة  الحام�ة  من  جندي 
العرب  یرغب  لم  فارداناكیرت.  ناح�ة  في  معسكرهم  أقاموا  فقد  األرمن، 

  703رداناكیرت سنة  �التفاوض معهم فانفجرت معر�ة شرسة جدًا في فا
م وانتهت �انتصار األرمن. فكتب المؤرخ غ�فوند حولها قائًال: "...كذلك  

. 185أدى اشتداد برودة الطقس إلى حرمان قوات إسماعیل من قوة �سالتهم" 
إلى إمبراطور بیزنطة وأهدوه خیوًال    افأرسلت قوات األرمن �شارة انتصاره 

 أصیلة. 

 
 .94ھوفھاّنیس دراسخاناكیردتسي، ص.  182
 . 32- 31غیفوند، ص.  183
 . 233قارن مع استیبانوس أصوغیك، ص.  184
 .33غیفوند، ص.  185



87 

العرب إلى عبد الملك، أمر شق�قه �الهجوم على  وعندما وصل ن�أ اندحار  
معر�ة  �عد  إنفجرت  قد  �انت  التي  الدم  في  الثورات  وخنق  أرمین�ا 
فارداناكیرت في مختلف مناطق أرمین�ا مثل مقاطعة الرشتونیین، فاناند  
الكاثول�كوس   یذ�ره  الذي  عق�ة،  القائد  وصل  المحتمل  من  وغیرهما. 

إلى أرمین�ا �صح�ة مروان. و�سبب عدم  ،  186هوفهاّن�س دراسخاناكیردتسي 
وجود ضرورة لمقاومة العدو، أرسل األمراء األرمن الكاثول�كوس ساهاك  
صلح.   م�احثات  إلقامة  العرب  لعند  أساقفة  عدة  برفقة  دزورو�ور�تسي 
وعندما وصلوا إلى حّران، شعر الكاثول�كوس بدنو أجله، �تب رسالة إلى  

له �عد وفاته حیث یؤ�د أن األمة األرمن�ة    القائد العر�ي ورجا تسل�م رسالته
مستعدة للخضوع و�رغب �المقابل وقف حمام الدم و�بداء التسامح. وافق 
القائد محمد (عق�ة بناء على دراسخاناكیردتسي) على رجاء الكاثول�كوس، 

الذین   لألساقفة  �َقَسم  �تا�ًا  إلى  رافققّدم  جثته  نقلوا  ثم  الكاثول�كوس  وا 
و�ا187أرمین�ا  فقط .  الع�ادة  حر�ة  الكتاب  هذا  في  �ضمنون  العرب  ن 

وهذه   اإلقطاع�ة.  األشراف  حقوق  ال  المس�ح�ة  االعقیدة  تجاه  والتسامح 
الوث�قة �الذات معروفة في التأر�خ األرمني بـ "المنشور الصغیر" الذي لم  

 �صلنا ولم ُ�حتفظ �ه في مؤلفات المؤرخین األرمن أ�ضًا. 

 
 .95ھوفھاّنیس دراسخاناكیردتسي، ص.  186
، تاریخ الكون لفاردان الكبیر  64- 63كیراكوس كانتساكیتسي، ص.  قارن مع 187

 . 99، ص. 1961بارتسرابیردتسي، موسكو 



88 

م، اتفاق�ة الصلح واألحداث   703دوره ثورة عام  یذ�ر التأر�خ اإلسالمي ب
. ال یذ�ر المؤرخون المسلمون أنه، �عد ثورة األرمن، لم تُقهر  188المرافقة

السلطات العر��ة تراجعت وقت�ًا عن    أرمین�ا من قبل الخالفة العر��ة ألن 
ثأرها برجاء الكاثول�كوس ساهاك. تطرق المؤرخون المعاصرون �ذلك،  

خ األرمن هذه وذ�روا وصول الكاثول�كوس ساهاك إلى  إلى أحداث تار�
المصادر   استخدموا  أنهم  و�بدو  العر�ي  للقائد  رسالة  و�تا�ة  حّران 

. �ما رأینا، ُقّدم "المنشور الصغیر" ألرمین�ا على أساس رسالة 189األرمن�ة 
السالم  العر�ي  القائد  فیها  یرجو  دزورو�ور�تسي  ساهاك  الكاثول�كوس 

 والصلح. 
رسالة  المؤرخ   ذ�ر  الذي  األرمني  التأر�خ  في  مؤلف  أول  هو  غ�فوند 

محمد. للقائد  عل�ه،  الكاثول�كوس  شعر    بناء  حّران،  إلى  وصوله  �عد 
الكاثول�كوس بدنو أجله فخّط رسالة رجاء للقائد العر�ي محمد. و�هذا �ان 
كاثول�كوس األرمن �عقد مع الخل�فة في الحق�قة حلفًا �اسم الخالق الحي  

ى العهد المبرم بین جد العرب إبراه�م �هللا راج�ًا السالم للشعب بناء عل
األرمني ومتعهدًا بدفع الضرائب. و�ان الكاثول�كوس ینصح القائد العر�ي  

�فضل  س�ط�عه  الشعب األرمني    ألن�االبتعاد عن سفك الدماء والسلب  
 ذلك. طلب الكاثول�كوس أ�ضًا حر�ة اإلرادة و�ال س�قلب الخالق قلب ج�شه

 
تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق الدكتور أكرم ضیاء العمري، ساعدت جامعة بغداد في   188

. البالذري،  943-843ھـ. ص.  1357=1977نشره، مؤسسة الرسالة، دمشق ـ بیروت، 
 . 65. ابن األثیر، ص. 205. فتوح البلدان، ص

، ص.  1960الترك ع. صفحات من تاریخ األمة األرمنیة، مطبعة األھرام، حلب،  189
105 . 
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ولن ینفذ إرادة القائد. وعندما وصل محمد إلى حّران وقرأ تلك الرسالة،  
إنه   قائًال  الكاثول�كوس  بید  ثم أمسك  المتوفي �خشوع.  وقف قرب جسد 
تعرف إلى حكمته عبر هذه الكتا�ة �راعي شجاع ضد الس�ف. وعد محمد  

الكاثول�كوس   �المك،  أما إْن لم ُأحقق أي قسم من  "قائًال:  بتلب�ة رجاء 
 .190لتحّل علي جم�ع اللعنات التي قرأتها في �تا�ك"

حصلوا من محمد    ، فقد الذین رافقوا الكاثول�كوس إلى حّران  ،األساقفةأما  
 بن مروان على �تاب خّطي �َقَسم وقفلوا راجعین إلى أرمین�ا. 

م هوفهاّن�س دراسخاناكیردتسي بدوره    10تطرق المؤرخ األرمني من القرن  
وصول إلى   �عد  التفصیالت.  �عض  مض�فًا  المذ�ورة  األحداث 

الكاثول�كوس إلى حّران شعر بدنو أجله فكتب رسالة للقائد العر�ي محاولًة  
طلب  منه إلقناعه على التخلي عن نیته الشر�رة وعدم اجت�اح أرمین�ا. و 

�ي �أخذها عق�ة "من المحتمل �مكن    بوضع وث�قة العهد بیده �عد وفاته
. وعندما علم القائد العر�ي ذلك، أمر  191 ینفذ نیته الشر�رة"أن یندم وال

قائًال   بلغته  "حّ�اه  جاء:  وعندما  وصوله.  حتى  الكاثول�كوس  دفن  �عدم 
"أن القد�س أمام الشرطي حرك یده السالم عل�كم". و�تب المؤرخ بدوره:  

  �عد قراءة الرسالة، قرر القائد تحقیقو   .192المیتة برجاء تحت تأثیر الروح"

 
 . 30تاریخ راھب األرمن الكبیر غیفوند، ص.  190
  96ھوفھاّنیس دراسخاناكیردتسي، ص.  191

Тер-Гевондян A., Aрмения и Aрабский халифат, издательство АН 
Aрмянской CCP, Ереван, 1977, c.77. 

 .97ھوفھاّنیس دراسخاناكیردتسي، ص.  192



90 

رجاء الكاثول�كوس وأرسل �تا�ًا إلى أشراف أرمین�ا مع جثة الكاثول�كوس  
 وصفح عن ذنو�هم التي اقترفوها ضده. 

تطرق إلى هذه األحداث الس�اس�ة المذ�ورة أ�ضًا المؤرخون األرمن من  
القرون الوسطى استی�انوس أصوغ�ك، صمو�ل آنیتسي، مخیتار آنیتسي،  

�ا �یراكوس  أر�فیلتسي،  وهوفهاّن�س  فاردان  غ�فوند  متخذین  نتساكیتسي 
تار�خ   في  أ�ضًا  األحداث  هذه  نجد  أول�ًا.  مصدرًا  دراسخاناكیردتسي 

تُنسب إلى شابوه �اكراتوني. التي  م    11- 10المحّدث المجهول من القرن  
القائد محمد   الكاثول�كوس ساهاك إتجه لعند  وهنا أ�ضًا ُیروى ��ف أن 

معه �تاب عهد محمد المشّرع ومن   و�حملبرجاء من األمراء األرمن " 
 .193المحتمل �قدم لنا هللا األمان لشكو�نا �عذاب یدك"

القرن   في  المجهول  المحّدث  تار�خ  �شهد  نرى،  أن    11- 10كما  م 
محمد" "كتاب  معه  مصطح�ًا  حّران  إلى  سافر  ساهاك   الكاثول�كوس 

الذي قّدمه بنص�حة األشراف. من المحتمل جدًا أن روا�ة وث�قة العهد،  
ملسو هيلع هللا ىلص لبالد األرمن، �انت موجودة في الواقع التار�خي األرمني    الرسول محمد

القرن   تعرضت    10في  ذلك،  �ل  ورغم  المجهول.  المحّدث  فذ�رها  م 
في   تغییرات  إلى  ساهاك  �الكاثول�كوس  المرت�طة  التار�خ�ة  األحداث 
القد�س   �ن�سة  في  الموجودة  المخطوطات  ُدرست  الالحقة.  المستندات 
لَسَفر  هناك وصف  الموضوع.  هذا  إلى  تعود  التي  القدس  في  هاكوب 
محمد.   للقائد  الموجهة  والرسالة  حران  في  وفاته  ساهاك،  الكاثول�كوس 

 
 . 25المحدّث المجھول، ص.  193
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یتطابق مثل هذا الوصف مع فحوى وسرد األحداث �شكل عام مع �عض  
"جمع    :االختصارات المنسو�ة إلى شابوه �اكراتوني. ُذكر في هذه الوث�قة

ج�شاً  سنة    محمد  في  أمیر    703�بیرًا ال  أما  أرمین�ا.  اجت�اح  وأراد  م 
ساهاك   الكاثول�كوس  أمام  ر�ع  فقد  رشتوني،  ثیودوروس  األرمن 

 . 194المقّدس"
كما نرى في هذا المستند، لم یتجه الكاثول�كوس ساهاك لعند القائد العر�ي  
�طلب األشراف األرمن، بل بتضرع أمیر األرمن ثیودوروس رشتوني الذي  

المعلوم لم �كن موجودًا في تلك المرحلة. ومن المحتمل جدًا أضافوا    من
اسمه و�لماته إلضفاء االحتفال�ة والهی�ة على تلك األحداث. وهنا أ�ضًا  
ُذكر الكتاب الذي منحه الرسول و�ان على الكاثول�كوس ساهاك تسل�مه  

ع للجز�ة للقائد العر�ي. بناء على تلك الوث�قة، تحولت بالد األرمن إلى داف
وعلى العرب العنا�ة �األرمن والذود عنهم و�ْن نفذ القائد تلك الشووط فإن  

س�غّیر هللا فكر بر�ات هللا ووالده إسماعیل ستكون معه وفي خالف ذلك " 
وس�جعلك هللا   قدم�ك  مسیرة  ُتفلح  ولن  معك  المتحدین  المقاتلین  (قلب) 

جنودك أیدي  سترتخي  أعدائك،  أمام  (مسكینًا)  وستتفتت   قانطًا 
 . 195رماحهم" 

المؤلَّف   من  المنقولة  الوث�قة  هذه  في  األحداث  سرد  أن  الواضح  من 
القرن   من  �اكراتوني  شابوه  إلى  اسم    11- 10والمنسو�ة  و�ضافة  م 

�كن   لم  �بیرًا.  إنط�اعًا  المحتمل سُ�ضفي  من  �ان  ثیودوروس رشتوني 
 

 . 17، ص. 1966، القدس 1الجدول األساسي لمخطوطات دیر القدیس ھاكوب، المجلد   194
 المصدر ذاتھ.  195
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ادف تلك الظاهرة تكی�ف هذه الوث�قة التار�خ�ة شیئًا جدیدًا وخاصة أننا نص
مرات عدیدة في القرون الوسطى. الحقًا، وعندما إشتّد اضطهاد السكان  
التداول  في  توضع  �انت  العرب،  الحكام  قبل  من  واألرمن  المس�حیین 
�قع في صلبها فحوى   التي  الجال�ات األرمن�ة  للدفاع عن حقوق  عهود 

ول�كوس  عهود الرسول التي ذ�رناها �ذلك األحداث التي جرت مع الكاث
ساهاك. وُتضاف إلى �ل ذلك حقائق تار�خ�ة ونماذج الس�اسة الضر�ب�ة  

الحقوق�ة اإلسالم�ة وسواها. و�انت الوث�قة تتغّیر  ـــــ في المنظومة الدین�ة 
�استمرار وتتأقلم مع الزمان والظروف لكنها تحمل دائمًا ظل األسالف  

 ضرورة. الذي �ان ینظم العالقات الس�اس�ة المستعجلة عند ال
"أما أمیر األرمن ثیودوروس رشتوني فقد وقف أمام الكاثول�كوس المقدس  
ساهاك وقال له: األب المقدس... أتضرع إل�ك إذهب لعنده واصطحب 

  .196" ُمشّرعھم"معك �تاب محمد الذي قدمه لنا 
ثمن   �أي  دزورو�ور�تسي  الكاثول�كوس ساهاك  ُتثّمن خدمات  حق�قًة، ال 
أحزان   من  المعاناة  شتى،  محن  إلى  التعرض  طو�ل،  تعب  �عد  "الذي 
داخل�ة وخارج�ة، ووهن قواه �سبب النفي والسجن"، أسرع لعند عق�ة طالما  
ج�شه المنتقم لم �صل �عُد إلى أرمین�ا. �ذلك �انت لرسالة الكاثول�كوس  

اللغة العر��ة ق�مة �بیرة. و�عد أن قرأها عق�ة، "تأّثر جدًا �أنه سمع رسالة  �
روحان�ة من العالم اآلخر. خّلفت بر�ات الرسالة وتهدیداتها إنط�اعًا عم�قًا  
�خضوع   بثقة  عق�ة  فاقتنع  األرمن.  إخالص  �كفل  سماو�ًا  صوتًا  كأن 

 
 المصدر نفسھ.  196
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ل أ�ضًا "ألنه،  األرمن بن�ة سل�مة". و�ان الكاثول�كوس المستعرب األفض
جیدة   معرفة  على  تؤ�د  �انت  فقد  الرسالة،  إلى سمو ص�غة  �اإلضافة 

 .197عق�ة شخص�ًا" ها�اللغة العر��ة ألن ساهاك �تبها بیده وقرأ 
وهكذا، ُذكر المنشور الكبیر" و"المنشور الصغیر" في التار�خ األرمني في  

م ومنحها نائب الخل�فة األموي   8بدا�ة القرن  ب القرون الوسطى الذي ُیؤرَّخ  
محمد بن مروان للسكان األرمن. و�ما ذ�رنا، �خص "المنشور الكبیر"  

"لل خالفُا  المفروضة  الضر�ب�ة  األرمن  السكان  إلتزامات  منشور إلى 
الصغیر" الذي لم �صل إلینا نصه الدیني. و�ان هذا المنشور الصغیر  
�ضمن الحر�ة الدین�ة. و�ناء على فحوى هذین المنشور�ن، ُتشَرح الفروق  
بین االسمین. وُ�دعى "المنشور الكبیر" ألنه، خال الحر�ة الدین�ة، ُحّددت  

الذي �عود فقط    إلتزامات السكان الضر�ب�ة. نعتقد أن "المنشور الصغیر"،
إلى السماح �الحر�ة الدین�ة، مرت�ط �شخص الكاثول�كوس ساهاك الذي، 
كزع�م أرمین�ا الروحي، حمل دور القائد الس�اسي للبالد أ�ضًا واتجه لعند  
القائد العر�ي محاولة منه التوق�ع على اتفاق�ة صلح �اسم األرمن جم�عًا.  

مه القائد العر�ي للسكان ومن المحتمل أن "المنشور الصغیر"، الذي قد 
 األرمن، هي ضر��ة احترام و�رم من نوع خاص لكاثول�كوس األرمن. 

�ظهر جل�ًا مما سبق، أن ط�قة األشراف حصلت دائمًا على مستندات 
هذه  أص�حت  اإلقطاع�ة.  الوراث�ة  حقوقهم  ُتثبت  العرب  الفاتحین  من 

 ت رمني. وتطرقالمستندات أساسًا للحفاظ على الهو�ة القوم�ة للشعب األ 

 
 . 917، العمود 1أورمانیان، أزكاباتوم، المجلد  197



94 

�وزمو�ان إلى هذه المسألة ولماذا لم �قبل األرمن  رمانوش  أ  ةالبروف�سور 
: "نسب ذلك إلى التر�ی�ة النفس�ة القوم�ة أو  ة قائلت  �اعتناق اإلسالم فكتب

إلى الجذور المس�ح�ة القو�ة في وعي األرمن الدیني، الس�اسي والجمالي. 
عن دینهم ألنهم على أطراف    واومن المحتمل أ�ضًا أن األرمن لم یرتدّ 

م،    7أرمن�ة واسترات�ج�ة حكوم�ة في القرن    الدولة العر��ة، غ�اب مملكة 
  .198الدور المتقدم للسلطة الدین�ة أو جم�ع هذه العوامل معًا "

 
  الرسول والخل�فة علي ابن أبي طالب �اسمیهما و�العر��ة العهود )5(

 في دار المخطوطات 
للعهود المحمد�ة في مجموعة مخطوطات المستندات  ُحفظت أعداد عدیدة  

هـ. أوضح  المخطوطات.  دار  في  هذه    الفارس�ة  مثل  واحدًا  �ا�از�ان 
الدین األرمن الضر�ب�ة وتم   المستندات �عود إلى مسائل حصانة رجال 

سنة   �ر�كور�س    1583تصد�قه  األرمني  الكاثول�كوس  �م�ادرة  م 
ي نها�ة نص العهد أن هذا  م. وقد ُذكر ف  1544-1512أغتاماراتسي  

الكتاب المقدس ُ�تب "في السنة الرا�عة لظهور الرسول بید معاو�ة ابن  
 . 199أبي سف�ان" 

 
. راجع  19، ص. 2003كوزمویان أ. القرآن بین األرمن، منشورات "موغني"، یریفان  198

 أیضاً: 
Козмоян A., Cредневековые aрмянские переводы Корана в рукписях 
Матенадарана, Письменные памяатники Востока, издателство 
Восточной литературы, СПб, 2005-2(3), c.215-239. 

-15، مستندات دار المخطوطات الفارسیة، المستل أ، القرن 21یان ھـ. مستند باباز 199
 . 69،ص. 16
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الوث�قة   هذه  (في  دزورو�ور�تسي  ساهاك  عن  العهد  في  ذ�ر  هناك 
القائد محمد والرجاء للحصول على   لعند  للتوّجه  الكاثول�كوس إساهاك) 

عوضًا عن القائد محمد الذي ذهب    وث�قة عهد. لكن، ُیذ�ر هنا الرسول
الكاثول�كوس إل�ه و�ان الرسول قد دنا من الحدود (من المحتمل أرمین�ا)  
�عد فتح مكة والمدینة بن�ة احتالل أراٍض جدیدة. من الواضح أن هناك  
الس�اسي   بنشاطه  الرسول  قام  المقطع.  هذا  في  تار�خي  لدلیل  تشو�ه 

سنوات   بین  أساسي  �شكل  الكاثول�كوس    632- 610والدیني  أما  م. 
م و�دا�ة القرن التالي. فإذا �ان المؤرخون    7ساهاك، ففي نها�ة القرن  

األرمن القروسطیون یؤ�دون على أن الكاثول�كوس ساهاك ترك �عد وفاته  
رسالة عند وصوله إلى حّران موجهة إلى القائد العر�ي برجاء منح بالده 

الع�ادة، وحر�ة  أن  السالم  فإنه جلي  القائد    لذلك  من  الكاثول�كوس رجا 
أرمین�ا، تقد�م وث�قة عهد الرسول له مما سیدفع سكان �عض محافظات  

�ما نرى، فإن هذا   مناطقها وسكان الجوار لتأد�ة الضرائب لدیر أغتامار.
إلى الوث�قة  والعصر   دلیل النتماء  اللحظة  إلى  أي  مرحلة زمن�ة أخرى 

�م�ادرة �اثول�كوس�ة أغتامار   لنفترض أن هذه الوث�قة ُجهزت  المعینین. 
�الذات للحصول على �عض التسهیالت من حاكم فوستان (في الوث�قة  
حاك�م). لذلك، وللحصول على إذن خاص من �اراخان �ك لحقوق السكان  

بذ�ر اسم الرسول الذي �مكن أن یؤثر  األرمن أ�ضًا، ُ�تبت هذه الوث�قة  
على �اراخان �ك والفقهاء المسلمین لتسهیل التصدیق على هذا المستند 

  ال من قبل الحكام المسلمین أثناء القرون التال�ة. ُعرضت في هذا العهد  
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بل   فحسب،  الدین�ة  الطب�عة  ذات  والواج�ات   ُأسسالمسائل  الج�ا�ة 
 المت�ادلة أ�ضًا. 

ذ�ر أ�ضًا النماذج العر��ة والفارس�ة لهذه العهود في دیوان  ن المهم أن ن م
الكاثول�كوس�ة في دار المخطوطات. ُ�تب أحدها �العر��ة وُترجم إلى األرمن�ة  
وُقدم من الرسول إلى الكاثول�كوس ساهاك و�ناء عل�ه حصل األرمن تحت  

فاء  حكم المسلمین على حقوق واسعة للحفاظ على دینهم، تشیید �نائسهم و�ع 
م وُنسخت    626هـ=   4رجال الدین من الضرائب. ُأرَِّخْت الوث�قة في القرن  

�یراكوس   الكاثول�كوس  عهد  المحتمل    1443- 1441في  (من  م 
 .  200فوستان   الكاثول�كوس �یراكوس األول فیرابیتسي) وصّدقها حكام 

القرون   أثناء  ُنسخت  العهود  أن  المذ�ورة  المستندات  دراسة  من  یتوّضح 
الالحقة لنقل الحق�قة واستخدموا في األساس شروط "العهود الكبیرة" و"العهود  

للمس�حیین �شكل خاص والسكان األرمن    الهجري الصغیرة" في القرن األول  
   سي. حول رجال الدین، حقوق الكن�سة األرمن�ة والج�ا�ة �شكل أسا 

إذالل �كتب المؤرخ األرمني لیو: "كان القانون المقدس �أمر �شكل مطلق  
لكنه بدوره قدم أوراقًا لها معنًى مقدسًا للمسلمین    201االرع�ة واغتصابها" 

 .202للدفاع عنه 

 
 . 1، المستند 1aقارن مع: دیوان الكاثولیكوسیة، الملف  200
على وجھ الخصوص یُستخدم في   بمعنى الفالحین المستقرین الرعیة (بالعربیة)، مفھوم 201

، المستندات  21الجزیة. بابازیان ھـ. مستند المصادر األولیة للشعوب الخاضعة التي تدفع 
 . 119-118م، ص.  16-15، القرن 1الفارسیة في دار المخطوطات، فرمانات، المستّل 

، 1969، منشورات "ھایاستان"، یریفان 3قارن مع: لیو، مجموعة مؤلفات، المجلد  202
 . 120ص. 
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الذود   18شاء �طر�رك األرمن في القسطنطین�ة أفیت�ك في بدا�ة القرن  
الزع�م الروحي ش�خ اإلسالم في إسطنبول عن األرمن �أمة مس�ح�ة عند  

إن محمد�م وعمر، عندما سادا على الدن�ا �املًة، رجا ��ار فقال له: "
قومنا دفع الجز�ة لهما لع�ادة دینهم والحفاظ على إ�مانهم فوافقا على ذلك  

وعندما أراد    .203الشرط فعقد محمد وعمر أ�ضًا معنا عهد تحالف �َقَسم" 
أ معرفة  اإلسالم  ال�طر�رك  ش�خ  عل�ه  رد  الكتاب�ة،  العهود  تلك  هي  ین 

أفیت�ك أن لد�ه نسخة عهد عمر المذه�ة أما النسخة األصل�ة فهي في  
للسلطان   المستند  هذا  قّدم  الذي  اإلسالم  لش�خ  نسخته  أبرز  القدس. 
التأثیرات اإل�جاب�ة للعهود المحمد�ة  مصطفى. وتشهد هذه الروا�ة عن 

یرة . نرى في أساس دراسات ال�احثین لتلك  ُتنسخ �أعداد �ب�انت  التي  
مالحظة   على  بناء  أنه،  معلوم  مختلفة.  وص�اغات  أفكارًا  الظاهرة 

غ�فوند�ان، ُسّجل في التأر�خ األرمني ذلك  -المستشرق المرموق آرام تیر 
القسم من الروا�ة عندما وّقع الرسول على عهد مع األرمن حول االعتراف  

 . ترك لنا عالم مشهور آخر هـ.204حي �حر�ة المس�   هم �حقوقهم وع�ادة دین
أناس�ان، الذي درس تلك المسألة، إستنتاجات حول العهود و�تب قائًال:  
والتر��ة في أرمین�ا   الفارس�ة  العر��ة،  اله�منة  "جاهد األرمن في مرحلة 
بهدف الحصول على معاملة لط�فة عطوفة وتأمین �عض اُألذون وحاولوا 

الحصول   آخر  إلى  وقت  الحكام  من  من  ومجددة  مصّدقة  نسخ  على 

 
 المصدر ذاتھ.  203

 Тер-Гевондян A., Aрмения и Aрабский халифат, c. 186) قارن مع  204
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أناس�ان قسم الترجمات �األحرف العر��ة في دار   . نّسق هـ.205المسلمین" 
التر��ة  العر��ة،  �اللغات  األول�ة  مصادرها  من  انطالقًا  المخطوطات 

 . 206والفارس�ة
تتوافق محتو�ات العهود المذ�ورة عامة في مخطوطات دار المخطوطات 

. جاء في تلك الوثائق أنها ُمنحت  6984و 2826، 2622ذات األرقام 
للمس�حیین وشعوب أخرى قاطنة في شرقي ش�ه الجز�رة العر��ة والعالم  
أجمع وتقع تحت حما�ة الرسول �نائس المس�حیین، مصل�اتهم وُ�سمح  

. و�ْن إقترف المس�حي  207لهم بترم�م �نائسهم وأدیرتهم �مساعدة المسلمین 
افذن�ًا   على  مساعدته یتوجب  على  208لمسلم  یتوجب  أنه  أ�ضًا  وُذكر   .

إذا استخرجوا اللؤلؤ من دنانیر ذهب أما "  4المس�حیین دفع جز�ة �مقدار  
 .209ال�حر أو البر فإنهم س�حصلون على مناجم ذهب وفضة"

حجم هذه العهود �بیر جدًا، شروطها عدیدة وتمیل إلى المس�حیین. لذلك، 
هد الرسول والفتوحات العر��ة. ُ�عتقد  تتعارض مع العهود المشكلة في ع

 .  19أن هذه العهود ُنسخت في القرن 
رغم اختالف هذه الوثائق من ناح�ة ص�اغتها الحرف�ة، لكن لها تعم�مات 
في الفحوى والنماذج �األحرف العر��ة. ومثالنا على ذلك، ُنقل المخطوط  

 
 . 627أناسیان ھـ. مؤلفات صغیرة، ص.   205
 . 632- 628المصدر نفسھ، ص.  206
، ص.  2622قارن مع مخطوطات دار مخطوطات مسروب ماشتوتس، المخطوط  207

 ب.  244 - أ243، ص. 2826، المخطوط 303، ص. 6984. المخطوط 115
 المنخطوطات. أ في دار  116، ص. 2622قارن مع المخطوط رقم  208
 ب.  304، ص. 6984ب ومخطوط  116، ص.  2622قارن مع المخطوط   209
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مدینة   1851سنة    2622رقم   في  لألرمن  المقدس  المخّلص  دیر    في 
جوغا الجدیدة في إیران، ُترجم عن األصل �اللغة الفارس�ة وُ�حتفظ �ه في  

 . 210ذلك الدیر
�اسم   العر��ة  �األحرف  أ�ضًا  مخطوطان  المخطوطات  دار  في  هناك 

ُ�تب  رقم    الرسول.  �ل    358المخطوط  تحت  والفارس�ة  العر��ة  �اللغة 
ول  . و�موجب العهد، �ضمن رس17سطر ومن المحتمل ُنسخ في القرن  

هللا الذود عن المس�حیین �ج�شه وأت�اعه عند الحاجة. وُذكر في نها�ة  
- 625هـ=  4العهد أن معاو�ة ابن أبي سف�ان �تب هذا العهد في سنة  

. تتوافق شروط هذا العهد �املًة مع "النسخة المس�ح�ة" للعهد  211م   266
الذي منحه الرسول لسكان نجران المس�حیین. �حتوي النص على أغالط 

الئ�ة وُتستخدم ف�ه أ�ضًا �لمات تعود إلى مرحلة قد�مة جدًا وذلك �شهد  إم
أن تلك الوث�قة ُ�تبت الحقًا و�ن وجود اسم معاو�ة ابن أبي سف�ان في هذا 
سور�ا   وحاكم  رشتوني  ثیودوروس  بین  التحالف  التفاق�ة  تلم�ح  المستند 

 م.   652معاو�ة سنة 
  17لمحتمل منقول في القرن  المخطوط اآلخر هو �اللغة الفارس�ة ومن ا
تتكرر  التحالف  إتفاق�ة  وم�ادئ  فحوى  في  212ألن  الجز�ة  مقدار  ُذكر   .

دراهم    4دنانیر ذهب�ة ثم ُشطب وُصحح إلى    4بـ    358المخطوط رقم  
درهمًا فض�ًا.    12جبى من الموسر�ن، هو  �ُ ي  ذ ومقدار الجز�ة، ال  فض�ة

 
 في دار مخطوطات مسروب ماشتوتس.  116ص.   2622قارن مع المخطوط   210
 باألحرف العربیة في دار المخطوطات.  358قارن مع المخطوط رقم  211
 باألحرف العربیة في دار المخطوطات.  272قارن مع المخطوط رقم  212
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أما في المخطوط المدّون �اللغة الفارس�ة، فقد ُ�تب مقدار الجز�ة �الدینار  
�الفارس�ة أنه    272تحت السطر. ُذكر مقدار الجز�ة في المخطوط رقم  

و  4 ذهب�ة  المخطوطین    12دنانیر  نسختي  في  أما  فض�ًا.  درهمًا 
دنانیر    4فقد جاء أن مقدار الجز�ة هو    6984و   2622المترجمین رقم  

الشعب في    12و ذهب�ة   المج�اة من  الجز�ة  مقدار  درهمًا فض�ًا. و�ان 
الجز�ة  تعرضت  اآلخر.  الواحد عن  �ختلف  والمناطق  األزمان  مختلف 

ومن    19- 15لتغییرات في مرحلة نسخ المستندات المذ�ورة بین القرنین  
 المحتمل �ان هناك عدم تكافؤ في مقادیر الجز�ة. 

بي طالب في دار المخطوطات. ُنقل  درسنا �ذلك العهود �اسم علي ابن أ
. ُ�تب �أحرف ناعمة  1694�اللغة العر��ة سنة    357المخطوط ذي الرقم  

و�تعذر قراءتها في غالب�ة األح�ان. إستفدنا من ترجمة هذا المخطوط عن  
ل.  قبل  من  والمنشور  علي  اسم  �حمل  الذي  للعهد  الفارس�ة   النسخة 

.  213ان مع �عض �شكل عام میناس�ان ألن فحوى هذین العهدین یتطا�ق
جاء في بدا�ة العهد أنه ُ�تب �األحرف الكوف�ة من قبل هشام عط�ة ابن  
السابق   المخطوط  لشروط  وخالفًا  طالب.  أبي  ابن  علي  �أمر  وّقاص 

، ُتذ�ر هنا أسماء أرمن: الخوري أبراهام، األسقف  358�العر��ة ذي الرقم  
ه و�توجب على الخل�فة إ�عاد  ُشدد في ذلك العهد أنه عهد هللا وأمان  .�سائي

 
، 1985ع: میناسیان ل. وثیقتا عھد من الرسول محمد والخلیفة علي، أصفھان،قارن م 213

 . 5- 4ص.
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أ�ضًا  المستند  هذا  وتتكرر في  الحرمان.  أشكال  المس�حیین عن جم�ع 
 .  358214شروط المخطوط 

�ام�ان�ان   نشر ك.شیرمازان�ان نسخة أخرى لوث�قة عهد علي ترجمها ك.
�األحرف العر��ة    357و�تطابق فحواها قسم�ًا مع محتوى المخطوط رقم  

شیرمازان�ان أن هذه الوث�قة ُمنحت    ات. �عتقد ك.الكائن في دار المخطوط
 653م �عد احتالل العرب ألرمین�ا سنة    7لألرمن من المحتمل في القرن  

م وأصطحبوا معهم إلى دمشق �عض األمراء األرمن �رهائن. و�ناء على  
رأ�ه، من المعتقد أنه، �سبب رجاء األمراء، قدم علي، الذي �ان له نفوذ 

 سنوات.  7�عد مرور  215هد قوي هنا، هذا الع
ُ�حتفظ في دیوان الكاثول�كوس�ة في دار المخطوطات مستند عر�ي من  

علي. ُ�تب على جلد أحمر اللون   �اسم  16المحتمل منقول في القرن  
. �ذلك بدا�ة 216مسوّد في نقاط عدیدة لذلك ُیتعّذر قراءة �عض الكلمات 

یتطابق مع العهد المذ�ور    وث�قة العهد غائ�ة أ�ضًا وفحوى األقسام المت�ق�ة
�اسم علي. وعند إلقاء الضوء على هذه العهود، ال �مكن إنكار إنجاز  

أناس�ان على وجه الخصوص. �انوا ینسبون فحوى    المؤرخ الشهیر هـ.
وجه   وعلى  للمس�حیین  منحها  التي  الرسول  إلى  والتراخ�ص  العهود 

 
 في دار المخطوطات.  357مقارنة مع: المخطوط باألحرف العربیة رقم  214
كامبانیان ك. الفرمان الذي قدمھ الخلیفة لألرمن، تحریر ك. شیرمازانیان، مجلة   215

. راجع  215، ص. 1848المقدّس، البندقیة ، مطبعة دیر غازار 6"بازمافیب"، المجلد 
 . 4، ص. 242، المستند 257كذلك: دیوان الكاثولیكوسیة، الملف  

،  3، الملف 29دار مخطوطات میسروب ماشتوتس، دیوان الكاثولیكوسیة، الجدول   216
 .130المستند 
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لفارس�ة وُنسخت  الخصوص لألرمن �اللغة العر��ة ثم ُترجمت إلى اللغة ا
إلى جانب عهود موقعة مع المجتمعات المس�ح�ة   19- 15طوال القرون  

في مرحلة ق�ام الخالفة العر��ة ثم الحقًا مع وث�قة التحالف المبرمة سنة  
 . 217م بین ثیودوروس رشتوني وحاكم سور�ا معاو�ة  652

�الموضوع  والمتعلق    1868جاء في أحد المستندات ،الذي �عود إلى عام  
نفسه، في دیوان الكاثول�كوس�ة لدار المخطوطات، أن رئ�س دیر �الكاتس  
إلى   األرمن  الدین  رجال  �عض  مع  رسالة  �تب  �ار�ن  مدینة  في 

القسطنطیني   الرا�ع  ��فورك  (كان    1882- 1865الكاثول�كوس 
في  وذ�ر  الدیر  نهب  إتشم�ادز�ن) حول  في  األرمن  كاثول�كوس عموم 

 . 218علي محفوظ في الدیر حول امت�ازات وُأذونات الدیرنهایتها أن فرمان  
ُذكر في المستند اآلخر أن شقیق الشاه اإلیراني نصر الدین رجا في القرن 

الزمان رؤ�ة فرمان الرسول �خط یده الذي ُ�منع    من �اثول�كوس هذا  19
تلك   أن  على  یؤ�د  المستند  أن  إال  فقط.  الصورة  له  أرسل  لذلك  نقله. 

ع�ارة عن نداء ودعوة موجهة إلى المسلمین للعنا�ة    ي. وهالصورة ضاعت 
تثبیت حقوق  219�األرمن  فاعل في  دور  المستندات  تلك  لجم�ع  . و�ان 

 األرمن وحر�اتهم الدین�ة تحت حكم المسلمین.  

 
ومجموعات الوثائق في دار  قارن مع: كوستیكیان ك. المستندات اإلیرانیة 217

أھمیة المخطوطات القدیمة في دار المخطوطات في العلوم اإلیرانیة،  المخطوطات،
 .77، ص. 2011یریفان، 

-101، ص. 513، المستند 134، الجدول 14قارن مع: دیوان الكاثولیكوسیة، الملف  218
102 . 

 . 999- 998، المستند 17، الجدول 203قارن مع: دیوان الكاثولیكوسیة، الملف  219
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هناك مستندات مشابهة في جدول مخطوطات جوغا الجدیدة التي ُتحَفظ  
�غداد" في الجدول أن  في دیر مخّلص الجم�ع. ُذكر في فصل "تار�خ  

للفرمانات   األرمن�ة  والترجمة  �غداد  تار�خ  حول  مجموعة  هو  المخطوط 
المخطوط  إلى  وُضّمت  ُ�تبت  التي  لألرمن  وعلي  الرسول  منحها   التي 

، تشمل )ب (و  )أ(حقًا. وهذه المخطوطات، التي ُصّنفت تحت األرقام ال
ألمة   منحه نبي العرب الفرمانات التال�ة: "صورة عن العهد المصّدق الذي  

الرحمن  هـ وهذه ترجمة له �مشیئة هللا و�اسم هللا    4المس�حیین في السنة  
 . 220الرح�م" 

تیر  هـ.  ترجمها  عهد  وث�قة  في  الفارس�ة  -ُتحدد  اللغة  هوفهاّن�س�ان عن 
حقوق وواج�ات المس�حیین األساس�ة وُتذ�ر �عض الشروط حول مقدار 

، الذود عن المس�حیین ومساعدتهم أثناء الضرائب، ترم�م األدیرة والكنائس
 . 221الحروب 

كما رأینا، لم ُتذ�ر في فحوى وثائق العهود الكائنة في دار المخطوطات 
لها.  المرافقة  واألحداث  والصغیر  الكبیر  �المنشور�ن  المتصلة  الحقائق 
القوم�ة   التار�خ�ة  األحدث  على  ال  المستندات  هذه  في  االهتمام  ُیرّ�ز 

المنشور�ن الكبیر والصغیر، بل حول سرد األوضاع العامة  الموجودة في  
هـ. نعتقد أن  تحدثنا في األعلى.  الدولة اإلسالم�ة �ما   للمس�حیین في 

دار   في  المذ�ورة  المخطوطات  وعام  صح�ح  �شكل  جدوَل  أناس�ان 
 

وطات متحف دیر جمیع المخلّصین في مدینة جوغا الجدیدة، میناسیان ل. جدول مخط  220
 . 78، ص. 1972المجلد ب، مطبعة المخیتاریین، فیینا، 

ھوفھاّنیسیان ي. تاریخ جوغا الجدیدة أي أصفھان، المجلد ب، مطبعة  - قارن مع: تیر 221
 . 156- 147، ص.  1881دیر جمیع المخلصین، 
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مع   ووافقها  ماشتوتس  مسروب  الكبیرة  مخطوطات  العال�ة  المناشیر 
 لفین و�براز أس�اب تشكیلها.المترجمة من قبل �احثین مخت

تر�ت وثائق العهد المذ�ورة تأثیراتها على قرارات رجال الدین المسلمین  
�المجتمع   الخاصة  المسائل  �عض  حول  الوسطى  القرون  في  الك�ار 
األرمني، الذمیین األرمن، الدفاع عن حقوق �ن�سة األرمن في التملك،  

القد�مة وتشیید الجدیدة. ومثالنا على  رن أجراس الكن�سة، ترم�م لكنائس  
ذلك: ُتحفظ في دیوان �اثول�كوس�ة إتشم�ادز�ن المقدسة فرمانات شاهات  
إیران وسالطین األتراك یؤ�دون فیها على حقوق الكن�سة األرمن�ة �النس�ة  
بوسع   �ان  ذلك  ورغم  المسلمون  إنتشلها  تملكها  األراضي  من  لسلسلة 

  .222ورن أجراس �نائسهم ونواق�سهم  األرمن اإل�مان بدینهم �حر�ة 
 

 ) العهود المحمد�ة في مؤلفات المؤرخین المسلمین6(
للمجتمعات   ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  الرسول  �اسم  ُمنحت  التي  العهود،  أن  لنذ�ر 
المس�ح�ة واألرمن، �انت في صلب اهتمام ال�احثین المسلمین أ�ضًا. قّدم  

�شكل خاص   محمد حمید  ذ�ر  ودرسها.  العهود  تلك  من  هللا مجموعة 
سنة   الرسول  �أمر  سف�ان  أبي  ابن  معاو�ة  أحدهما  �تب    4عهدین 

أبي    626- 625هـ= ابن  العهد اآلخر فعلي  أما  المنورة.  المدینة  م في 
م. یذ�ر ال�احث أن أحد مخطوطات   624-623هـ=   2طالب في السنة  

ي سیناء واألخر عند ره�ان جبل  ذلك العهد ُ�حتفظ �ه في �ن�سة طور ف
 

یریفانتسي، جامبو، منشورات "موغني"، یریفان قارن مع: الكاثولیكوس سیمیون  222
 . 314- 313، 310، ص. 2003
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الز�تون. ُشّدد في هذا العهد األخیر أنه یتوجب على المس�حیین اإلخالص  
. 223ا لشروط هذا العهد، عدم نكثها وعلى المسلمین بدورهم عدم إهماله 

م،   814أما العهد، المشار إل�ه والمحفوظ في �ن�سة طور و�حمل تار�خ  
ا العهد أنه ُ�منح لجم�ع معتنقي  فقد نسخه أحمد ز�ي �اشا. جاء في هذ 

الدین المس�حي الذین �قطنون في البلدان ال�عیدة والقر��ة والشرق والغرب.  
یتطابق العهد �امًال مع نسخة العهد "المس�حي" الذي منحه الرسول لسكان 
نجران المس�حیین ونصوص العهود المحفوظة في دار المخطوطات التي  

راستها. ُیذ�ر هنا أنه لن ُی�عد أي راهب  تحمل اسم الرسول التي قمنا بد 
. بناء على  224عن وظ�فته، لن یلحق األذى �كنائسهم ومالجئهم وسواه 

شهادة أحمد ز�ي �اشا، �ان الرسول في هذه الكن�سة أثناء إحدى أسفاره  
المستقبل  بنبي  ُیدعى خوفییو شعر  التقاة  الرجال  إلى سور�ا حیث أحد 

فوعد األخیر أنه سیرعى الكن�سة عندما  وقال لمحمد أنه س�ص�ح نب�ًا.  
بوعده   نب�ًا، وفى  الروا�ة، عندما أص�ح محمد  تشهد  نب�ًا. و�ما  �ص�ح 
العهد  هذا  أن نسخًا من  لنذ�ر  والحما�ة.  �الرعا�ة  الكن�سة عهدًا  ومنح 
المشار إل�ه محفوظة في المتحف البر�طاني في لندن. وهناك شهادات 

مكتوب �األحرف الكرشون�ة وتطرق سلسلة  حول هذا العهد في تار�خ لبنان  
من ال�احثین إلیها. ومعلوم أن نسخ هذه العهود المترجمة إلى اللغة العر��ة  

. ذ�ر محمد حمدهللا أن السلطان  225والالتین�ة محفوظة في لندن و�ار�س 

 
 .627ناه ھا وبیمانھاي سیاسي، ص.  223
 . 633- 632المصدر نفسھ، ص.  224
 . 635المصدر ذاتھ، ص.   225
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سل�م جلب معه النسخة األصل�ة لهذا العهد إلى إسطنبول وقدم �عض  
�احث أ�ضًا عهدًا ممنوحًا من الرسول ألق�اط نسخها إلى الره�ان. درس ال

مصر، السر�ان وال�عقو�یین الذي �ت�ه معاو�ة ابن أبي سف�ان �األحرف  
الكوف�ة. وُ�عتقد أن الرسول قدم العهد لجبرائیل رئ�س الخوارنة السر�ان. 

.  226وُ�حتفظ بوث�قة هذا العهد اآلن في �ن�سة الزعفران السر�ان�ة الشهیرة 
ًا أن هناك عهد آخر �حمل اسم الرسول. ذ�ر ال�احث أن  من الشیق أ�ض

تدافع عن حقوق   227هذه الوث�قة المنشورة �عد ترجمتها إلى اللغة التر��ة 
األرمن وُ�حتفظ بها في قسم التار�خ في جامعة إرزروم في تر��ا. ُذكر  
وعد  رجائهم.  �عد  لألرمن  والعهد  الحما�ة  منح  الرسول  أن  الوث�قة  في 

دة الره�ان المس�حیین حیثما �كونون في ال�حر، البر، السهل  الرسول مساع
م وُ�ذ�ر في   624- 623هـ=  2أو الكهف. ُقدم العهد لألرمن في السنة  

جدول الشهود معاو�ة ابن أبي سف�ان وعبد هللا عْمر ابن العاص. أما  
أحمد ز�ي �اشا، فقد �تب أنه هناك نسخًا لعهود أخرى �اسم الرسول في  

 .  228رمن في إسطنبول�طر�ر��ة األ
الممنوحة  العهود  مقاًال حول  الشهر�ة  "المشرق"  ال�احث في مجلة  نشر 
للمس�حیین من قبل رسول اإلسالم والخلفاء الراشدین ودرس بدقة مثل هذه  
العهود المحتفظ بها في مكت�ات �ار�س، روما، لندن ولیدن. ُسّجل قسم 

الخلفاء الراشدین أبو �كر    من هذه العهود �اسم الرسول والقسم اآلخر �اسم

 
 . 629المصدر ذاتھ، ص.   226
 . 631- 629المصدر نفسھ، ص.  227
 . 627المصدر ذاتھ، ص.   228
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وعمر على وجه الخصوص. ذ�ر ز�ي �اشا أن تلك الوثائق وِضعْت في  
التداول بهدف تنظ�م العالقات بین السكان المسلمین والمس�حیین وهناك 
نسخ متشابهة �العشرات ُدرست بدقة وانت�اه. وفي نها�ة المطاف وصل 

تعابی  معناها،  رغم  العهود،  هذه  أن  استنتاج  إضافاتها  إلى  رها، 
إل�ه  الوصول  �مكن  واحد ال  أنها جاءت من مصدر  إال  واختصاراتها، 
تلك   حول  نهائي  رأي  عن  التعبیر  علینا  ُ�صعب  لذلك،  بیدنا".  "ول�س 

 الوثائق.  
ذ�ر المؤرخون العرب أ�ضًا العهود الممنوحة لألرمن. قّدم المؤرخ أدیب 

ة للفرمان. فقد ذ�ر السید مثاًال عن هذه العهود ووضع النسخة األصل�
سنة   العهد  �تب  علي  ابن  الحسین  الحجاز  وحاكم  شر�ف    1336أن 

المناطق  1917هـ= في  القاطنین  األرمن  عن  �الدفاع  أمراءه  أوصى   .
المجاورة والمح�طة لهم "الدفاع عنهم �ما تدافعون عن أنفسكم، أطفالكم  

 .  229وما تملكون ألنهم أهل ذمة المسلمین" 
ال وجود في هذا العهد ذ�ر للرسول ومنحه حقوق األرمن. ونحن على  
اعتقاد أنه �ان �حوذة شر�ف مكة مثل هذه الوث�قة فقّدم فرمانه بناء علیها.  
كما ذ�رنا، وِضعت العهود المذ�ورة في التداول من قبل األجواء المس�ح�ة  

 
ا 229 التاریخ  - 108، ص.  1972لعربي، المطبعة الحدیثة، حلب،  أدیب السید، أرمینیا في 

109 . 
یریفان   وتطلعاتھا،  األدنى وسوریا  الشرق  في  األرمنیة  الجالیات  ، 2015ھوفھاّنیسیان ن. 

 . 17ص. 
 ) كرونولوجیة كریكور داراناغتسي حول "المنشور العالي" 7(
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ا  المجتمع  وحما�ة  لتنظ�م  �بیر  بدور  فقامت  والدین�ة  ألرمني  الس�اس�ة 
 وطر�قة ح�اة رجال الدین تحت الحكم اإلسالمي.  

تحدث �ر�كور داراناغتسي، المؤلف والناشط الدیني األرمني الشهیر من  
، حول الس�اسة الظالمة التي نفذتها اإلمبراطور�ة  17النصف األول للقرن  

الكبیر"   المنشور  أعاله  �الوث�قة  واستشهد  المسلمین  غیر  العثمان�ة ضد 
رجال الدین األرمن �ستخدمونها دائمًا لتخف�ف أحوال شعبهم التي �ان  

 و�عادة التأكید على حقوقهم.  
  17كانت االضطرا�ات تسود في اإلمبراطور�ة العثمان�ة في نها�ة القرن  

و�النت�جة بدأت المجاعة في البالد. أرسلت السلطات العثمان�ة مراد �اشا  
ي، �عد تهدئة الجاللیین،  إلخضاع العص�انات في شتى أقسام البالد الذ 

كتب فرمانًا لتنظ�م األحوال. و�ناء عل�ه، یتوجب على السكان المهاجر�ن  
أشهر. و�ما �تب �ر�كور    3من تر��ا اآلسیو�ة العودة إلى أراضیهم خالل  

داراناغتسي، تمكن غالب�ة المهاجر�ن من ال�قاء في القسطنطین�ة �الرشوة  
السكان   أما  متنفذین.  رجال  �ر�كور  ورعا�ة  إلى  لجأوا  فقد  ال�اقون، 

على  حصوله  و�عد  لمساعتهم.  �بیر  �مر�ز  یتمتع  الذي    داراناغتسي 
قدم الوث�قة إلى    230"المنشور العالي الذي ال یتعارض مع إ�ماننا وسننا" 
وقرأه،    المنشور الكبیرالقاضي مع عدة ره�ان. وعندما أخذ هذا األخیر  

" عاٍل  ُ�تب �صوت  قد  �ان  الذي  الغر�ب  الكتا�ة  شكل  من  جدًا  إرتعد 
عر��ة  (أحرف  الكوف�ة  �األحرف  �سمونها  وهم  ومصّدقة  ثالث  بلغات 

 
 . 151كرونولوجیة الراھب كریكور كاماخیتسي أو داراناختسي، ص.  230
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عر��ة و�أحرف  واللغة    قد�مة)  األحمر  �اللون  و�انوا  مكتو�ة  التر��ة. 
 .231ساخطین ضدنا" 

الذئب    ذ�ر �ر�كور داراناغتسي أ�ضًا حول �اشا ُیدعى حسن �حیث "أن
�حمل ذلك العهد الذي  َمن  أن  في أ�امه وأمر    والخروف �انا یرع�ان سو�ة 

هو منشور عاٍل �بیر، ل�صطح�ه معه إلى �ل حدب لقراءته ولكي �علم  
 .232ته حول األرمن" ا الكل �جم�ع توص�ات

كتب في مكان آخر أنه أُعلن عن إقامة إجتماع لصغار الصب�ان (األرمن  
حضره موظفون أتراك    1622والیونانیین) في شهر تشر�ن األول سنة  

. و�دوره، 233ك�ار وطالبوا "ل�س �الصب�ان فحسب، بل �مبلغ �بیر عنهم" 
كان خادم ال�اشا یزعج األرمن �الضرائب. و�رجاء األرمن �عض الموظفین  

وعرضوه   "الكتاب العالي"تراك حسني الن�ة تجاه األرمن في آمد حملوا  األ
 على السلطان مراد راجین سحب األمر. 

كتب �ذلك �ر�كور داراناغتسي أنه قّدم مع عدد من رجال الدین إلتماسًا  
في   سر��س  القد�س  �ن�سة  حقوق  إلعادة  البالد  في  المر�ز�ة  للسلطة 

الذي �سمونه "الكتاب العالي الكبیر"  القسطنطین�ة. ضموا إلى ورقة الرجاء  
قون  . ثم �صف ��ف أن الموظفین األتراك الك�ار �انوا یث 234هم عهدنامه" 

وهكذا، �ظهر جل�ًا أن رجال الدین   بذلك المستند و�عتبرونه �تا�ة مقدسة.
هذه   �مثل  المسلمین  الموظفین  مزاج�ات  لجم  �حاولون  �انوا  األرمن 

 
 . 155- 154المصدر نفسھ، ص.  231
 . 157ھذا والمصادر في األعلى في المكان ذاتھ، ص.  232
 . 212- 211المصدر نفسھ، ص.  233
 . 133المصدر ذاتھ، ص.   234
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المستندات لجعل ح�اة السكان األرمن مطاقة. و�ان بوسع هذه المستندات 
، عند رؤ�ة أن �كون لها تأثیرًا إ�جاب�ًا علیهم �ما في هذه الحادثة الذین

فإنهم حسب المؤلف �انوا یرتعدون منه، �قبلونه و�وقفون  "الكتاب العالي"  
 ن آالمه.م قهر الشعب و�خففون 
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 ما بین النهر�ن وسور�ا   )1(
على   العرب  س�طرة  جراء  ُرّسخت  الخص�ة  وأورو�ا  إفر�ق�ا  آس�ا،  بلدان 
م وتحققت �عدة مراحل. بدأت المرحلة   8- 7الحمالت العر��ة في القرنین  

م، عمر    634-632األولى �حمالت الخلفاء األر�عة الراشدین أبو �كر  
م وعلي ابن    656- 644م، عثمان ابن عفان    644-634ابن الخطاب  

 م.  661- 654أبي طالب 
ا الحروب  م    628- 602م،    591- 572البیزنط�ة    - لفارس�ة  كانت 

البیزنط�ة و�یران الساسان�ة    45(طوال   سنة)، قد أضعفت اإلمبراطور�ة 
لذلك لم �كن بوسع هاتین الدولتین العظمیین مقاومة الحمالت العر��ة. 
قبلت  التي  األورثوذ�س�ة،  الرسم�ة  و�ن�ستها  البیزنط�ة  اإلمبراطور�ة  إن 

مجمع خلقیدون�ا، �اشرت في اضطهاد تلك الشعوب    �عقیدة الطب�عتین في
العداء  �كّنون  الذین  واألرمن  النهر�ن  بین  ما  شمال  سر�ان  سور�ا،  في 

. لذلك، ساعدوا العرب أثناء فتوحاتهم لنفض وزر االظلم واالستبداد هاتجاه
 البیزنطي.   ـــــلفارسي ا

لسكان تُثّمن  ال  أهم�ة  رأینا،  حسب  المدروسة،  للعهود  المواقع   كانت 
(الجز�رة)  النهر�ن  بین  ما  شمال  سور�ا،  مدن  الحیرة،  مدینة  العراق�ة، 
وفلسطین (القدس) المس�حیین والسكان الذین �عتنقون الد�انات األخرى.  
ُمنحت هذه العقود من قبل القادة العرب انطالقًا من مبدأ "أهل الكتاب" 

لهم.   ورعایته  اإلسالمي  المجتمع  حما�ة  إلى  �شیر  �انوا الذي  و�ذلك 
الجز�ة.   دفع  الع�ادة شر�طة  وحر�ة  األمن على ح�اتهم  على  �حصلون 
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ر �شكل عام   لنذ�ر أ�ضًا، أن وجود ذلك المبدأ المذ�ور في العهود، َ�سَّ
سیر الفتوحات العر��ة �سبب تفضیل سكان البلدان المحتلة، في غالب�ة  

الحقاً  تحولت  وقد  مقاومة.  بدون  للعرب  االستسالم  الشروط األح�ان،   
األساس�ة الكائنة في تلك العهود إلى أساس في تشكل بن�ة النص األساسي  

 "للمنشورات العال�ة". 
ذ�ر البالذري، استنادًا إلى �حیى ابن آدم �مصدر، أنه، بناء على وث�قة  

من الرجال ال�الغین    6،000العهد المقدمة إلى سكان الحیرة، یتوجب على  
مبلغ   دفع  المدینة  و�مقدار  درهم  14في  أو    100،000ًا فض�ًا  درهمًا 

درهمًا في �ل عام. �ذلك على السكان تقد�م معلومات حول    80،000
�نائسهم   تدمیر  عدم  خالد  وعلى  العرب  ضد  الفرس  عمل�ات 

. نجد نص عهد خالد، الذي قدمه لسكان الحیرة، في تار�خ  235وحصونهم 
قب�صة بن  ئاسة  الطبري أ�ضًا. و�ناء عل�ه، جاء ��ار المدینة لعنده بر 

فدعاهم خالد إلى قبول اإلسالم دینًا أو ال�قاء على  إ�اس بن ه�ة الطائي 
الجز�ة  ودفعوا  األخیر  الشرط  السكان  قبل  الجز�ة.  دفع  شر�طة  دینهم 

درهمًا فض�ًا. ذ�ر المؤرخ: "هذه الجز�ة �انت األولى    190،000�مقدار  
. بناء على وث�قة العهد، یتوجب 236في العراقالتي یدفعها سكان (سواد) 

الغر�اء  الدین،  رجال  و�ان  للعرب.  �ّشافین  تقد�م  المدینة  سكان  على 
 والمسافر�ن معفیین من الجز�ة. 

 
 . 241- 240البالذري، فتوح البلدان، ص.  235
، ابن األثیر، الكامل في  1702/1، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  236

 162 ، ص.2التاریخ، الجزء 
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المفروضة على   الواج�ات  العهود هو  لمثل هذه  الشرط األساسي  و�ان 
السكان تحت الرعا�ة دفع الضرائب نقدًا و�المنتجات الطب�ع�ة و�توجب  

 . 237الذود عن ح�اتهم وتأمین حر�تهم  على العرب 
م أبو یوسف إلى قصة احتالل خالد   8تطرق الحقوقي الشهیر من القرن  

ابن الولید لمدینة الحیرة و�تب أن سكانها عقدوا عهدًا مع خالد شر�طة  
عدم تدمیر �نائسهم، �اتدرائ�اتهم، حصونهم وحق إخراج الصلیب علنًا  

الس �قدم  األع�اد �ي ال  أ�ام  �جب في  ذلك  ومقابل  �اذ�ة.  ب�انات  كان 
أ�ام �مأكوالت �سمح بها اإلسالم. ثم    3إطعام المسلمین المسافر�ن مدة  

ُذكر في نص العهد المبرم بین خالد وسكان الحیرة المس�حیین أنه، خال 
ُتذ�ر الشروط التال�ة: �جب على السكان المس�حیین عدم   دفع الجز�ة، 

المس العرب  ضد  المشر�ین  على  مساعدة  و�توجب  الفرس  أو  لمین 
 . 238المسلمین �المقابل مساعدتهم 

المسن، في حال عدم استطاعته على  الذمي  أ�ضًا أن  العهد  ُذكر في 
�مرض أو �فقر، لذلك �جب عدم ج�ا�ة الجز�ة منه.    الق�ام �أي عمل أو

�اإلضافة إلى ذلك، بوسعه وعائلته الحصول على الطعام على حساب  
لك على المس�حیین تحت رعا�ة اإلسالم أن �ختلفوا  خز�نة المسلمین. �ذ 

عن المسلم �مظهرهم الخارجي. ُذكر أ�ضًا أنه �جب جمع الجز�ة من قبل  

 
237 Беляаев E., Aрабы, ислам и Aрабский халифат в ранee 
средновековье, “Hayкa”, Mocква, 1965, c.144. 
238 Aбу-Юсуф-Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до 
крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.1326. 
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قّدم   التمر،  عین  على حصن  �حملة  خالد  قام  عندما  المحلیین.  الج�اة 
�عدم هدم   الحیرة  لسكان  قدمه  الذي  �العهد  ذاتها  �البنود  للسكان عهدًا 

. بناء على رأینا، وضعت شروط وث�قة العهد هذه 239كنائسهم وأدیرتهم 
 التي قمنا بدراستها.  المناشیر العال�ة في وقت متأخر وموجودة في 

قدم خالد أ�ضًا عهودًا لمارز�انات وملوك فارس الساسان�ة یدعوهم فیها  
 قبول اإلسالم دینًا أو دفع الجز�ة و�ال شن الحرب ضدهم. ل

العر��ة   الفتوحات  ابن  أخذت  عمر  الثاني  الخل�فة  عهد  في  �بیرًا  دفعًا 
م عندما احتل العرب أراٍض واسعة جدًا في آس�ا،  644- 634الخطاب  

م في منطقة   634ما بین النهر�ن و�فر�ق�ا. تمر�ز الج�ش البیزنطي سنة  
لعقد اتفاق�ة مع العرب فحل  و�عد اندحاره هرع سكان  ناح�ة فحل.  ب�سان و 

والخر  الجز�ة  دفع  وأسوار شر�طة  �ملكون  ما  ح�اتهم،  على  للتأمین  اج 
واحدة   سنة  مدة  ُأمهلوا  فقد  الیونانیین،  من  المدینة  سكان  أما  مدینتهم. 

عقد  فحل،    . و�عد عقد الصلح مع سكان240لمغادرة البالد بدون عوائق 
شر�طة  مع شرحبیل بن حسن  سكان تیبیر�ا (طبر�ا) �عده الصلح أ�ضًا  

ما �ماكون �ذلك دورهم و�نائسهم    تخص�ص نصف أوالدهم، أشخاصهم،
البیزنطي سنة  241للمسلمین  الج�ش  انتصاره على  و�عد  م على    635. 

 
 المصدر والمكان نفسھ.  239
، البالذري، فتوح البلدان، 1/2158، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  240

 . 110-109، ص. 1968، حیدراباد 1. ابن أعثام الكوفي، فتوح البلدان، جلد 118ص. 
. البالذري، فتوح البلدان، ص. 296، ص. 2ابن األثیر، الكامل في التاریخ، الجزء  241

119 . 
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، إقترب الج�ش العر�ي ثان�ة من دمشق وطوقها. 242ساحة مرج السفر 
وّقع خالد على عهد نجد نصه الكامل في مؤلفات البالذري وابن العساكر 

العهد، �انت ح�اة السكان وما �ملكون  م. بناء على وث�قة    12مؤرخ �القرن  
. ذ�ر خل�فة بن خ�اط أن هذا العهد �ان یوقع مع سكان  243في أمان 

المدینة فقط. إحتلوا القسم المت�قي من البالد عنوًة مض�فًا: "بوسع سكان  
 .244المدینة االحتفال �أع�ادهم �حر�ة" 

خال هذه  فالبالذري أنه، عندما عقد خالد عهدًا مع سكان دمشق،    نا ُ�علم
الشروط، "فرض جز�ة على �ل شخص بدفع مبلغ دینار واحد ذهبي لغذاء 

. 246، مقدار معین من الخل والز�ت"245المسلمین، ُجر��ًا واحدًا من القمح 
كتب المؤرخ، متخذًا هشام بن عّمار وولید ابن مسلم �مصدر، أن الجز�ة  

واحد  دینار  �مقدار  األولى  الفترة  في  في سور�ا  ُتجبى  ذهب   كانت  من 
الجز�ة   الخطاب  بن  ثم حدد عمر  القمح عن �ل شخص.  وُجر�ب من 

دنانیر ذهب�ة من الذین یتعاملون �النقود الذهب�ة. أما   4�المقادیر التال�ة: "
درهمًا فض�ًا. و�اإلضافة إلى ذلك، صّنف   40مستخدمو العملة الفض�ة  

 
األرض المنبسطة "المرج" تقع بین شمال ما بین النھرین وبین حران والرقة (راجع  242

 ). 220م، ص.  10-9مؤرخون عرب القرن 
 .160، ص.  1جلد  . ابن أعثام الكوفي، فتوح البلدان،  124البالذري، فتوح البلدان، ص.   243

Aбу-Юсуф-Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до 
крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.9. 

 . 126تاریخ خلیفة بن خیاط، ص  244
 . 2م 2500"الجریب" یساوي  245

Хинц B., Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую 
систему, перевод c немецкого, Ю. Брегеля, “Hayка”, Mocквa, 1970, c,73. 

 . 127البالذري، فتوح البلدان، ص.  246
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والفقیر"  الوسط  الغني،  إلى ط�قات:  ت247السكان  تا�ع عمر في  حقیق  . 
التدبیرات   بتنفیذ  المحتلة  للمقاطعات  العسكر�ین  القادة  أمر  برنامجه، 
المذ�ورة �شدة �بیرة وتم التوق�ع على وث�قة العهد مع سكان دمشق سنة  

 م.   635
هناك شهادات في التار�خ اإلسالمي حول وث�قة عهد خالد لسكان دمشق  

نصف   عن  للمسلمین  التنازل  �المقابل  المدینة  سكان  دورهم  وعلى 
و�نائسهم. "ُجّر�ت" ظاهرة تخص�ص نصف البیوت للعرب �عد مدة على  
قبول   مسیرة  تتسارع  �انت  الشكل  هذا  وعلى  أ�ضًا.  اإلیراني  الشعب 
 اإلسالم دینًا وخاصة قراءة القرآن الكر�م ومسألة التآلف مع اللغة العر��ة. 

دمش سكان  مع  المبرمة  الصلح  اتفاق�ة  في  المقدمة  الشروط  ق  تستحق 
والمثال   األساسي  النموذج  الحقًا  أص�حت  ألنها  لالهتمام  المس�حیین 
للعهود المقدمة لسكان المدن السور�ة المفتوحة من قبل العرب. أص�ح  
سقوط دمشق مرحلة هامة من أجل فتح سور�ا وفلسطین. إحتل المسلمون  
للمرة األولى، �عد حصار طو�ل، المدینة المحصنة جیدًا والمستعدة للدفاع 
دمشق،   �عد  البالد.  تلك  َقَدر  في  األخیر  الحل  ذلك  نفسها. و�ان  عن 
وعندما �اشر العرب في احتالل سور�ا وفلسطین، فّضل السكان المحلیون  

�عل�ك  ُفتحت  معینة.  �شروط  للعرب  وحافظ   248الخضوع  دمشق  �عد 
 

 المكان ذاتھ، قارن مع 247
Беляев E., Aрабыm ислам и Aрабский халифат в ранее средневековье, 
c.146. 

بعلبك مدینة في لبنان على أطراف وادي البقاع. یربطون تسمیة المدینة بعبادة بعل اإللھ   248
 السامي. 

Baalbek-I, Sowredel 970 b, The Encyclopaedia of Yslam, vol. 1. 
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�عل�ك   علیها، حصل سكان  و�ناء  الصلح.  اتفاق�ة  على نص  البالذري 
العرب) على عهد آمان على ما �ملكون، دورهم،   الفرس،  (الیونانیون، 

میًال    15كنائسهم وطواحینهم و"ُسمح للیونانیین برعي حیواناتهم على �عد  
و�وسعهم في أي    249عن المدینة، ال ُ�سمح لهم �اإلقامة في مكان آخر" 

یتمتع    وقت عند رغبتهم القبول �اإلسالم دینًا والتمتع �الحقوق ذاتها التي
بها المسلمون �ممثلي الط�قة الحاكمة. بوسع السكان أ�ضًا مغادرة البالد 
إلى حیث یرغبون �عد مدة معینة. یتوجب علیهم دفع الجز�ة والخراج. 
بناء على وث�قة العهد المقدمة لسكان �عل�ك، الذي �تب عنه خل�فة بن  

و�نا دور  لنصف  اآلمان  ُ�منح  مصدرًا،  مغیر  ابن  متخذًا  ئس  خ�اط 
 . 250السكان 

�عد فتح �عل�ك، طّوقت مدینة إم�سا (حمص)، احُتلت واستسلمت للعرب  
دام   حصار  �عد  البالذري   یومًا.  18بتعهد  على  ح�اة    :بناء  "ُضمنت 

والطواحین"  الكنائس  المدینة،  أسوار  �ملكون،  ما  إضطر 251السكان،   .
للعرب لبناء  السكان على التنازل عن ر�ع مساحة �ن�سة القد�س یوحنا  

مسجد �اإلضافة إلى دفع الخراج. �تب الطبري أن وث�قة الصلح المقدمة 
 .252لسكان مدینة حمص تش�ه تمامًا تلك الممنوحة لسكان دمشق

بناء على أبو یوسف، عندما دخل أبو ُعبیدة إلى سور�ا، أبرم مع سكانها  
د �نائس  عهدًا �إ�قاء �نائسهم ومعابدهم �عیدة عن األذى شر�طة عدم تشیی

 
 . 132البالذري، فتوح البلدان، ص.  249
 . 117. تاریخ خلیفة بن خیاط، ص.341، ص. 2الكامل في التاریخ، الجزء ابن األثیر،  250
 . 133البالذري، فتوح البلدان، ص.  251
 . 1/2392، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  252
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ومعابد جدیدة، یتوجب علیهم أن یدّلوا المسلم الضال إلى الطر�ق، بناء  
أ�ام،   3جسور على األنهر بوسائلهم الخاصة، إطعام المسلم المسافر مدة  

عدم إزعاجه، عدم إبراز صل�انهم أثناء اجتماعات المسلمین، عدم إخراج  
ر أبو یوسف  الخناز�ر خارج الدور، عدم الوشي �المسلمین وغیرها. ذ�

المسلمین یرون ��ف   تحت رعا�ة  المشمولون  السكان  �ان  أنه، عندما 
ینفذ المسلمون تعهداتهم برحا�ة صدر و�عاملونهم جیدًا، �انوا یتحولون  

. �تب أبو یوسف  253إلى معارضي أعداء المسلمین الشرسین وداعمیهم 
ألنه    أنه �انت ألبي ُعبیدة عادة عقد الصلح مع السكان حسب اقتراحاتهم

ذلك، سیهرع سكان   اإلعالم عن  و�عد  إل�ه.  استمالتهم  في  یرغب  كان 
اتفاق�ة صلح �عُد، لإلنضمام إلى   الذین لم �عقد معهم  المدن المجاورة، 

. وذ�ر أ�ضًا أن أبو عبیدة �ان �سمح للذین یرغبون �مغادرة  254اآلخر�ن 
 البالد مع عائالتهم وما �ملكون. 

طي هرقل ج�شًا للهجوم على العرب، أعاد عندما جمع اإلمبراطور البیزن
�كن   لم  ألنه  (حمص)  إم�سا  سكان  من  ج�اه  الذي  الخراج  عبیدة  أبو 
�مقدوره أن �كفل أمنهم بینما قرر السكان القتال ضد هرقل والمحافظة 
بهذه   المجاورة  المدن  العرب. وتصرف سكان  على عهد اإلخالص مع 

تصر�ن، فإن سكان تلك المدن، الطر�قة أ�ضًا. لكن، وعندما عاد العرب من

 
 .  112- 11م، ص.  10- 9أبو یوسف، المؤرخون العرب القرن  253

Aбу-Юсуф-Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до 
крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.1319-1320. 

254.Idem  
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لهم   وأّدوا  الدفوف  على  ضر�وا  الموس�قیین،  جلبوا  المؤرخ،  حسب 
، فقد إصطدم العرب �مقاومة سكانها.  256. أما في مدینة قّنسر�ن 255الجز�ة

و�عد إخضاعهم، حسب الطبري، إستسلم سكانها العرب الموجودون في  
اتفاق�ة الصلح الممنوحة  المدینة للفاتحین ورجا ال�اقون السالم بناء على  

واحدًا من   ذهب�ًا وجر��ًا  دینارًا  �الغ  فرد  یدفع �ل  لسكان حمص �حیث 
طاعة  عدم  ولمعاق�ة  المدینة،  حصار  یدیر  �ان  الذي  وخالد،  القمح. 

. أما  257السكان، دّون في اتفاق�ة الصلح معهم شرط هدم أسوار المدینة 
فقد طالبوا بوث�قة عهد "تضمن أمن ح �اتهم، ما �ملكون،  سكان حلب، 

عهدًا �الشروط   الرح�ة. ُقدم ألنطاك�ا و 258أسوار المدینة، �نائسها ودورها" 
. و�ان یتوجب على السكان أ�ضًا اإلعالم عن تحر�ات السكان 259ذاتها

 أي �انوا یتحملون مهمة الوشا�ة غیر الشر�فة.  260الیونانیین للمسلمین 
  

 
 . 139البالذري، فتوح البلدان، ص.  255

Беляев E., Aрабыm ислам и Aрабский халифат в ранее средневековье, 
c.144. 

 قّنسرین مدینة جنوبي حلب وأصل التسمیة آرامي "كیّنیشرین". 256
N.  Elisef, 124a, The Encyclopedia of Islam, vol. 5, ed. By C.E. Bosworth, B. 
Lewis, Leiden, 1980, E.J. Brill. 

 1/2394ص.  ، 3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  257
 . 148. البالذري، فتوح البلدان، ص. 43ابن األثیر، ص.  258
 قلعة شمالي ما بین النھرین بین حلب وأورفا. راجع  -الرحبة مدینة 259

، منشورات جامعة  4(ھاكوبیان ط. معجم أسماء مواقع أرمینیا والنواحي المحیطة بھا، المجلد  
ص.  1998یریفان،   ا431،  المصادر  الحموي،  یاقوت  والبلدان  ).  أرمینیا  حول  لعربیة 

 ). 70المجاورة لھا، ص. 
 149البالذري، فتوح البلدان، ص.  260
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 حتالل القدس، الخل�فة عمر ووث�قة عهد السكان المس�حیین إ )2(
م. تطرق المؤرخ    637إحتل الج�ش العر�ي القدس �عد حصار طو�ل سنة  

العر�ي عجاج نو�هض إلى تار�خ فلسطبن أثناء الفتوحات العر��ة وذ�ر  
ع  تقاسمها "إل�ا" و   و�انالمدن الفلسطین�ة الثالث و�انت القدس إحداها  

الحكام    حاولم. دلیل شیق.    2ضمن اإلمبراطور�ة الرومان�ة في القرن  
المجاورة  إومانیون  الر  والمناطق  للمدینة  الیهود�ة  والذاكرة  الجذور  قتالع 

قبیل    261لها. وُ�ذ�ر أ�ضًا حول وجود عدد �بیر من األدیرة والكنائس 
قبل   القدس  في  تقطن  عدیدة  عر��ة  عشائر  و�انت  العر��ة.  الفتوحات 
انتشار المس�ح�ة فاعتنقت المس�ح�ة في وقت الحق. تطرق ابن الكوفي  

تح القدس في عهد الخل�فة عمر و�تب أن أبو ُعبیدة دعا سكان  إلى ف
. لم  262القدس لقبول اإلسالم دینًا و�ال "سسُ�غیر ضدهم �النار والس�ف"

�قبل سكان المدینة هذا اإلكراه فهجم علیهم الج�ش العر�ي. وحسب شهادة 
المؤرخ، تعرض السكان إلى خسائر فادحة فلجأوا إلى أبو عبیدة للتوق�ع  

اتفاق�ة صلح راجین أن �أتي الخل�فة عمر بنفسه إلى المدینة. بناء    على
على ابن الكوفي، أعلم أبو عبیدة الخل�فة عمر حول ذلك مشیرًا إلى وعد  
اإلسالم   برعا�ة  المشمولین  ط�قة  في  والدخول  الجز�ة  بدفع  السكان 

  .(الذمة)
لمدینة  كتب البالذري أنه، عندما طّوق أبو عبیدة القدس، رجاه سكان ا

�منحهم عهد صلح و�توجب علیهم �التالي دفع الجز�ة والخراج و�طلبوا  
 

 . 4، ص.  1980نویھض ع. فتح القدس، منشورات فلسطین المحتلة،  261
 . 289، ص. 1ابن أعثام الكوفي، فتوح البلدان، جلد  262
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من الخل�فة عمر شخص�ًا أن یوقع معهم على الوث�قة. فإْن صّدقنا أقوال 
عدالة   حق�قة  على  حافظت  التي  الشعب�ة،  الذاكرة  أن  سنبرهن  المؤرخ، 

  .ومسایرة الخلفاء األر�عة الراشدین، مطا�قة للحق�قة
مفصل   وصلتنا �سرد  أحدها  القدس  لسكان  المقدمة  الوث�قة  نصوص 

مؤرخي   مؤلفات  في  موجود  النص  مقتضب.  �شكل  اآلخران  واالثنان 
النص  الطبري  سرد  و�فت�كیوس.  ال�عقو�ي  الطبري،  الوسطى:  القرون 
�شكل أكثر تفصیًال و�ان �حث س�ف مصدره. ُتدعى القدس إل�ا وُقدس 

ذ�رها الطبري و�فت�كیوس. ال علم لنا في وث�قة العهد التي    263(مقدسة)
عن تار�خ تسم�ة المدینة لكن، ومهما �كن، فهناك دلیل أن سكان القدس  
كانوا ُ�منحون األمن واآلمان لح�اتهم، أمالكهم و�نائسهم بناء على وث�قة  

�عدم هدم المنشآت واستخدامها �مالجئ. هناك  �التالي  �عدونهم  فالعهد  
بري حول عدم المساس �الصل�ان. �شیر  �عض الشهادات في مؤلف الط

كذلك إلى أن شروط هذا العهد تسود بدون اعتراض على جم�ع سكان  
 المدینة (المرضى واألصحاء).

قبول   على  المس�حیین  إكراه  عدم  �المقابل  المسلمین  على  یتوجب  كان 
اإلسالم دینًا أو التعدي على �رامتهم وعلى الیهود في المدینة عدم السكن  

و�مكن التخمین    كروا في وث�قة العهد �ذلك بتعبیر "اللصوص"معهم. ذُ 
الكتائب  ضد  سر�ة  معارك  تخوض  �انت  المسلحین  جماعات  أن 

 
 . 343م، ص.   10- 9قارن مع: الیعقوبي، مؤرخون عرب من القرن  263

Aбу-Юсуф-Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до 
крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.2. 
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ع فرصة للسلب. وجم�ع هؤالء، الذین یرغبون �االبتعاد  اإلسالم�ة وال تض�ّ 
عن المدینة، �ان أمنهم مضمونًا �اإلضافة إلى عدم المس �ما �ملكون.  

العهد �ذلك   الفالحین. �جب عدم  یتحدث  "أشخاص األرض" أي  حول 
ج�ا�ة الضر��ة منهم حتى �حین وقت جني المحصول. و�ظهر جل�ًا من  
الوسائل   و�ملكون  القدس  مدینة  في  �ع�شون  الذین  السكان،  أن  السرد 

 الماد�ة، یتوجب علیهم دفع الجز�ة. إال أن مقدارها لم ُیَذكر. 
الشهود أ�ضًا: خالد بن الولید، جاء في العهد الذي ذ�ره الطبري أسماء  

.  264عمر بن العاص، عبد الرحمن ابن عوف ومعاو�ة بن أبي سف�ان 
بناء على الطبري، مُنح سكان مدینة اللد عهدًا مماثًال �ضمن أمن السلع،  

 .265الكنائس والصل�ان 
 

 ) وث�قة العهد مستند قانوني 3(
المناطق الخاضعة في  كانت وثائق العهود تبرم بین قادة عرب وسكان  

مرحلة االنتصارات العر��ة مع أسقف المدینة، أشرافها، المناطق المسكونة  
والمجوس المنطقة  و�ین حاكم  العهد �مستند 266�الُفرس  وث�قة  و�انت   .
في المرحلة األولى للفتوحات  تثّبت  معروفة للعرب قبل ظهور الرسول و 

لمین ونظامهم اإلداري  العر��ة حق�قة خضوع غیر المسلمین س�اس�ًا للمس
ن�عاث" مذ�ورًا في إل على العالقات السلم�ة بینهما. فإْن �ان "یوم ا  وتؤ�د 

 
 1/2405- 1/2406، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  264
 . 1/2407المصدر نفسھ، ص.  265

266 Колесников A., Завоевание Ирана арабами (Иран при “Проведных 
халифах”) “Hayка”, Mocква, 1982, c.157. 
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وث�قة العهد الممنوحة لسكان نجران المس�حیین، إذًا لم تكن للوث�قة فترة  
محددة. و�ان العهد ساري المفعول حتى إخالله من قبل أحد الطرفین. 

من   �أ�ات  تبدأ  العهد  وث�قة  اسم  و�انت  ُیذ�ر  تسّ�ح هللا،  الكر�م  القرآن 
الموقع على العهد، �سرد �عد ذلك النص األساسي و�قترح على السكان  

أي،    .267قبول اإلسالم دینًا أو دفع الجز�ة والخراج للمجتمع اإلسالمي
كانت الخالفة العر��ة تتشكل في األساس �طر�قتین: االحتالل �الطر�ق  

عهد و�قوة السالح (عنوًة) عندما ال �ستسلم  السلم�ة (صلحًا) بواسطة وث�قة  
قسم أو  �ل�ًا  السكان  ُ�قتل  و�التالي  ن�ة  �حسن  وج�شه  ما  بلد  ًا � شعب 

�الس�ف �أمر القائد العر�ي أو ُینقل إلى األسر وُتفرض على �ق�ة السكان  
ُ�كرهونهم على الهحرة من مناطقهم   الحقًا    لتوطین العرب جز�ة قاس�ة، 

عن ذلك،  على  أثناء محاصرة  ومثالنا  الفرس  �مقاومة  خالد  دما إصطدم 
حصن عین التمر، رغب هؤالء �عقد اتفاق�ة صلح مع العرب �عد معر�ة  
قصیرة إال أن خالد رفض االقتراح، قتل �الس�ف قسمًا من جنود الحام�ة  
الفارس�ة التي تدافع عن الحصن وأسر القسم اآلخر بینهم مس�حیون في  

ت�عة ذ�ر أسماء الشهود في النها�ة أثناء التوق�ع  الكن�سة. و�انت العادة الم
على وث�قة العهد وتار�خه و�انت نسخة واحدة ُتحتفظ عند العرب واألخرى  

 لدى الحاكم المحلي.  
كانت هناك �عض الحاالت أثناء االنتصارات العر��ة عندما حصل سكان  

، على  المدن الخاضعة �القوة على وضع�ة الرعا�ة (الذمة). �علمنا الطبري 

 
267 Idem. 



125 

سبیل المثال أنه، �عد احتالل مدینة شوش الخوزستان�ة عنوًة، رجا السكان 
صلح  عهد  على  شرط 268الحصول  أن  العهود  فحوى  تحلیل  �شیر   .

إخضاع السكان المحتلین �ان السائد و�ناء عل�ه حافظ السكان على دینهم  
ة  و�المقابل أكرهوا على دفع الجز�ة والخراج. لقد تم احتالل معظم مساح 

 إیران الساسان�ة سلمًا بناء على العهود. 
األمن   للزردشتیین  �ذلك  والیهود  للمس�حیین  یتعهدون  المسلمون  و�ان 
في   التدخل  �عدم  �عدونهم  و�المقابل  النار  وه�اكل  �متلكون  وما  الفردي 
شؤونهم الداخل�ة والدفاع عنهم أمام هجمات األعداء. لذلك، لم �كن هناك 

 ود التي قدمها العرب للزرادشتیین والمس�حیین.  اختالف مبدئي بین العه
مختلفة و�انت تتأقلم    د أن یتغّیر �سبب ظروفو كان بوسع فحوى العه

�مرونة مع اللحظة. و�انت المناطق الداخل�ة في ما بین النهر�ن، التي  
تدخل ضمن تر�ی�ة فارس الساسان�ة، مجهولة للج�ش العر�ي. لذلك، �ان 

ال لمساعدة  �حاجة  دعم العرب  هو سبب فرض  وذلك  المحلیین.  سكان 
السكان المحلیین والتعاون الفّعال مع العرب من خالل وث�قة العهد. ومثالنا  
على ذلك، عندما إنتقلت عمل�ات إیران العسكر�ة إلى عمق البالد، عرقلت  
العهد  وث�قة  إلى  ُأض�فت  لذلك  العرب،  انتصارات  المتكرره  العص�انات 

ح من السكان لقاء ضمان األمتعة. ونجد هذه نقطة وهي مصادرة السال
القائد العر�ي موسى األشعري   النقطة في نص وث�قة العهد التي قدمها 

 . 269لسكان جند�سابور 
 

 . 1/2565، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  268
 . 371البالذري، فتوح البلدان، ص.  269
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العهد من قبل  بنود  المصادر اإلسالم�ة غال�ًا على وقائع إخالل  تؤ�د 
لم   العهود وفحواها  تر�ی�ة  أن  التخمین،  �مكن  المحتلة.  المناطق  سكان 

�جة العالقات المت�ادلة المتطورة بین الطرفین فحسب، بل نت�جة  تكن نت 
المصادر  تذ�ر  أ�ضًا.  العر��ة  الخالفة  لمنظومة  اإلدار�ة  الم�احثات 
قبل   من  عل�ه  التصدیق  �جب  ذاك  أو  العهد  هذا  أن  غال�ًا  اإلسالم�ة 
الخل�فة. وال ُتستثنى تلك الحق�قة، أن �عض العهود تم التوق�ع علیها بین  

�فة والسكان م�اشرًة. ذ�ر البالذري أن خالد، �عد فتحه للحیرة وعین  الخل
 . 270التمر، قدم لسكانهما عهد صلح صّدق علیها الخل�فة أبو �كر 

وهكذا، �ان الخل�فة السلطة العل�ا وهو الذي �حدد ��ف�ة معاملة المسلمین  
 للسكان المحلیین.  

قة أو تلك وفي هذه  یذ�ر المؤرخون غال�ًا عن إعادة احتالل هذه المنط 
الحال �ان العهد السابق ُ�عتبر الغ�ًا. أما مقدار الجز�ة، فقد �ان یز�د  
في وث�قة العهد الجدیدة. هكذا جرى أثناء فتح الحیرة عندما توجب على  

درهمًا �جز�ة فثاروا �عد وفاة الخل�فة أبو    190،000السكان دفع مبلغ  
ثان�ًة، ز  المدینة  النها�ة،  �كر. لكن، و�عد احتالل  الجز�ة. في  اد مقدار 

إلى   الجز�ة  مقدار  وصل  الثالثة،  للمرة  الحیرة  على  الس�طرة  و�عد 
. ولم �كن ذلك وسیلة إلغناء بیت المال، بل لتقد�م  271درهم   400،000

 "دروس" للشعوب العاص�ة. 
 

 
 . 245المصدر ذاتھ، ص.   270
 . 1/2045، ص.  3والملوك، الجزء الطبري، تاریخ الرسول  271
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) العهود الممنوحة للسكان المس�حیین والزردشتیین في فارس  4(
 الساسان�ة

لطبري أنه �ان على مزارعي المناطق المحتلة في فارس وما بین اذ�ر  
النهر�ن دفع الجز�ة حسب استطاعتهم لتنظ�م الطرقات، الجسور، األسواق  
كذلك األراضي الزراع�ة. أما الحكام المحلیون (دیهكان) فإنهم سیدفعون  

 مقابل إقطاعاتهم.  
سنة   العرب  أ  637أخضع  وأص�ح  �املًة  النهر�ن  بین  ما  بو موسى  م 

م وجرت �اسمه الفتوحات    638عام    األشعري نائب الخل�فة في ال�صرة 
 العر��ة في فارس الساسان�ة. 

حلوان مدینة  احتالل  الطبري  �عام    272أّرخ  حولها  ذ�ر    637وما  م. 
البالذري أن المدینة استسلمت للعرب بناء على عهد صلح وُمنح السكان  

 . 273حق عدم التدخل في شؤونهم ومغادرة المدینة إْن شاؤوا
م �عد اندحاره في المعر�ة    642إستسلم دینار حاكم منطقة نهاوند سنة  

المدینة. ذ�ر الطبري الشهیرة ورجا من العرب تقد�م وث�قة عهد له وسكان  
نص العهد الذي منحه حز�فة بن �مان لسكان المدینة حیث �ضمن لهم  
وعاداتهم   قوانینهم  ات�اع  و�وسعهم  واألراضي  �ملكون  ما  ح�اتهم،  أمن 
شر�طة دفع الجز�ة السنو�ة للحاكم العر�ي. و�ان یتوجب على �ل شخص 

سكان أن یدلوا �الغ دفع الجز�ة حسب مقدرته. خال هذه الشروط، "على ال

 
 حلوان مدینة قدیمة جداً بین ما بین النھرین وإیران. راجع: 272

Huluan, Lochart L., The Encyclopedia of Islam, vol. 3, Leiden-London, 1971. 
 . 295البالذري، فتوح البلدان، ص.  273
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الجنود  مساعدة  الطرق،  إصالح  الطر�ق،  على  (المسلم)  المسافر 
وسواها من الشروط.   274المسلمین، تقد�م ملجأ لهم یومًا ولیلة ونصحهم" 

أما إذا لجأ السكان إلى الدهاء والكذب، فلن یؤّمن عدم المساس �ح�اتهم  
تأد  على  ُأجبر  دینار  الحاكم  أن  المؤرخ  وذ�ر  �ملكون.  الجز�ة  و�ما  �ة 

 والخراج. 
وث�قة  في  تتكرر  نهاوند.  معر�ة  �عد  (أصفهان)  س�اهان  مدینة  إحُتّلْت 
العهد المقدمة ألصفهان نقاط العهد الذي منحه حذ�فة بن �مان لسكان  

�وم�س275نهوند  سكان  سالمة  على    276. حصل  على  للحفاظ  ضمان 
الفاتحین عدم قتل ه�اكل النار وعدم المساس بها. و�المقابل یتوجب على  

�ل ذلك، على السكان دفع الجز�ة    �عد السكان أو أسرهم بل رعایتهم. و 
(جرجان)   .277والخراج �ور�ان  منطقة  �ذلك  العر�ي  الج�ش   278إحتل 
 . 279حسب قدرتهمفتوجب على سكانها دفع الجز�ة  سو�د بن ُمقرن  �ق�ادة  

في عهد عمر   تم احتالل محافظة أتر�اتاكان (أزرا�اتكان) اإلیران�ة أ�ضاً 
و�انت تضم �حیرة أورم�ا، المساحات الممتدة   644-634بن الخطاب  

 
 . 1/2633، ص.  3تاریخ الرسول والملوك، الجزء الطبري،  274
 . 1/2641المصدر ذاتھ، ص.   275
خرسان. راجع - كومیس منطقة صغیرة في إیران في القرون الوسطى على طریق الري 276

 أیضاً: 
Kumis, Bosworth C.E. 377 a., Encyclopedia of Islam, vol. 3. 

 . 310البالذري، فتوح البلدان، ص.  277
 شرقي بحر الخزر. راجع أیضاً: - كوركان (جرجان) محافظة في جنوبي 278

Gurgan, Hartman R., 1141a, Encyclopedia of Islam, vol.2, Leiden-London, 
1965. 

 . 1/2659- 1/2658، ص.  3الطبري، تاریخ الرسول والملوك، الجزء  279
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بین نهر آراكس و�حر قزو�ن وعاصمتها أردبیل. نجد نص العهد المقدم 
لج�ال،  األمان  "ُ�منح  عل�ه  بناء  الطبري.  مؤلف  في  أتر�اتاكان  لسكان 

ودینهم    وسهول ومراعي أتر�اتاكان وللسكان أ�ضًا على ح�اتهم، ما �ملكون 
شر�طة دفع الجز�ة �ل حسب قدرته خال األطفال، النساء، الفقراء ورجال 

 . 280الدین"
كان المطلب األساسي لوث�قة العهد دفع السكان المحلیین للجز�ة دینارًا  
واحدًا أو ما �عادله من منتجات طب�ع�ة. من المحتمل �ان العرب غر�اء 
نوع�ة   حول  تعل�مات  الوث�قة  في  �قدموا  فلم  والمنطقة  البالد  هذه  عن 

مر �ما  المنتجات الطب�ع�ة لقاء دفع الجز�ة بل �انوا �كتفون في �ادئ األ
 هو ظاهر فقط.  

بین   المت�ادلة  العالقات  حول  ش�قة  معلومات  المس�ح�ة  المصادر  تقدم 
زعماء المجتمعات المس�ح�ة في فارس الساسان�ة والسلطات العر��ة. مثالنا  

م   7على ذلك، �قول الكاتب المجهول للكرونولوج�ة السور�ة في القرن  
الكا  إبتعد  �ت�س�فون،  العرب  احتل  عندما  الثاني  أنه،  �شو�اب  ثول�كوس 

م إلى منطقة بیت �رما وسكن في �ار�ا (كیر�وك الحقًا).   628-644
القاس�ة، قرر ز�ارة   المس�حیین  السكان  الكاثول�كوس حال  وعندما شاهد 
الخل�فة عمر و�براز حال المجتمع المس�حي أمامه. منحه الخل�فة وث�قة  

ء عل�ه، قدم الخل�فة  عهد وقام المؤلف المجهول �سرد النص �امًال. بنا
أمانًا لسكان المدائن (كت�س�فون) ونهر�یر للكاثول�كوس ورجال الدین. ُذكر 

 
 .  1/2662المصدر نفسھ، ص.  280

 . 11- 10أرمینیا والبلدان المجاورة لھا، ص.  یاقوت الحموي، المصادر العربیة حول
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في المستند إْن خرَق المس�حیون والمسلمون، حكامًا أو تا�عین، شروط  
السكان،   لح�اة  األمان  أُعطي  هللا.  رعا�ة  من  سُ�حرمون  فإنهم  العهد 

حمایتهم ضد  �التالي  الخل�فة  عائالتهم، ما �ملكون وخدمهم. و�توجب على  
األعداء مع الخاضعین له ومساعد�ه. تم التأكید أ�ضًا على عدم إ�عاد 
أي رجل دین أو حاكم من منص�ه، عدم تدمیر أي مصلى و�ن�سة وعدم  
الوث�قة   التأكید في  تم  للمسلمین.  إلى جامع أو سكن  أ�ة منشأة  تحو�ل 

لى مساعدة المسلمین أثناء  السكان المس�حیین لن ُ�كرهوا ع  أ�ضًا على أن 
الحرب وُ�منع أ�ضًا إكراه المس�حي عنوة على االرتداد عن إ�مانه ألنه ال  

 . 281إكراه في الدین 
تحولت حر�ة اإلرادة إلى فكرة أساس�ة في وث�قة العهد. و�ان هذا التسامح  
�الذات هو الذي رفع شأن العرب طوال أشهر عدیدة مقارنًة �محتلین من  

 وا شع�ًا له دوره الكبیر في الحضارة العالم�ة. �عدهم وأص�ح
اإل�جابي   المس�حیین  السكان  دور  على  أ�ضًا  الوث�قة  في  التأكید  تم 
وأعمالهم الخّیرة في مساعدة المسلمین. وهنا �عض النقاط المفروضة على  
المس�حیین مثل عدم تقد�م أ�ة معلومات لألعداء، عدم إخفائهم في دورهم،  

�ا مساعدتهم  السكان  عدم  على  یتوجب  و�العكس،  والخیول.  لسالح 
زلهم عند الضرورة، مساعدته والعنا�ة �ه. االمس�حیین إخفاء المسلم في من

قدمها   التي  المس�حیین  السكان  على  تسود  العهود  تلك  أن  أ�ضًا  وجاء 

 
281 Histoire Nestorienn (Chronique de Seert), seconde partie (II), publee et 
traduite par Addai Sherm Paris, 1918, p.620-622.  
Колесников A., Завоевание Ирана арабами, c.215. 
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الخل�فة عمر "ألهل الكتاب". و�توجب على المسلمین تنفیذ جم�ع نقاط  
ى یوم الدینونة الهائلة. في النها�ة ُتذ�ر أسماء الوث�قة المعمول بها حت 

- 638هـ=   17ُ�تب في سنة  ُمغیرة بن شعو�ة  الشهود: عثمان بن عفان،  
  .282م  396

الرسول لمس�حیي نجران والخل�فة عمر   التي منحها  العهود،  رغم �تا�ة 
لسكان �ت�س�فون في أزمان مختلفة وموجهة لجماعات مس�ح�ة مختلفة،  
تجاه   الثابتة  اإلسالم�ة  السلطات  �مواقف  ر  ُ�فسَّ تشا�ه  هناك  أنه  إال 
  المس�حیین بینما لم تكن هناك روح التسامح تلك تجاه الزرادشت�ة في فارس 
إلى  تتحول  إیران  �انت  لذلك  الوثن�ة  �كره  اإلسالم  �ان  معلوم.  لسبب 

 اإلسالم تدر�ج�ًا.  
قبل  من  ُتدار  األساس)  في  (النسطور�ة  المس�ح�ة  الكن�سة  كانت 
انتخاب   �التالي  وُ�سمح  الحكومي  المستوى  على  والملك  المارز�انیین 

ة مرحلة قاس�ة  كاثول�كوس وتشیید أدیرة و�نائس. و�انت االحتالالت العر��
�قتلون   تُنهب وتدمر،  �انت  الكنائس  إیران ألن  المس�حیین في  للسكان 
و�أسرون المس�حیین. لكن، و�عد االحتالل، نّظمت السلطات اإلسالم�ة  
عالقاتها مع السكان المس�حیین الذین یتوجب علیهم دفع الجز�ة لقاء أمن 

دم تدخل المسلمین  ح�اتهم وما �ملكون، إعادة بناء أو ترم�م �نائسهم وع
في شؤونهم الداخل�ة. و�انت السلطات المسلمة أكثر تسامحًا وصبرًا تجاه  
هذه  تفسیر  و�مكن  العر�ي  لالحتالل  األولى  العقود  أثناء  المس�حیین 

 
282 Idem. Пигулевская H., Культура сирийцев всредние века, “Hayка”, 
Mocква, 1979, c.214. 
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في  أفضل  �انت  الحقوق�ة  المس�حیین  أحوال  أن  الحق�قة  بتلك  الظاهرة 
ن لم یرّسخوا أقدامهم المرحلة األولى للس�طرة اإلسالم�ة ألن العرب، الذی

�عُد في البلدان المفتوحة ولم �ملكوا منظومة إدارة حكوم�ة خاصة، �انوا 
�حاجة لمساعدة السكان المتعلمین غیر المسلمین ودعمهم. إال أن أوضاع  
التال�ة.   القرون  أثناء  تقییدات  عدة  �سبب  ساءت  الحقوق�ة  المس�حیین 

اإل السلطات  المس�حیین، وضعت  ما ولتقیید حقوق  التداول  سالم�ة في 
ُیدعى وث�قة العهد التي منحها الخل�فة عمر بن الخطاب لسكان سور�ا  

أي 283المس�حیین  �استمرار  دستور�ة  قوة  على  �حظى  ذلك  �ل  و�ان   .
تتطلع  اإلسالم�ة  الدولة  �انت  عمر،  الخل�فة  ومكانة  سلطة  �استخدام 

 القرون القادمةلشرعنة التقییدات المفروضة على حقوق المس�حیین أثناء 

 أ�ضًا.  
أثناء إخضاع إیران، �ان العرب یتحاشون اقتراف   علینا أن نذ�ر أنه، 
السكان. ومن جهة أخرى، وفي مرات عدیدة،  الجماع�ة ضد  المجازر 

ن لوزر منظومة اإلدارة الساسان�ة وضرائبها،  و كان السكان الفرس الخاضع
ومناطق مدن  وّقعت  لذلك،  �محرر�ن.  العرب  عدیدة    �ستقبلون  إیران�ة 

لبیت مال المسلمین و�هذا   الجز�ة  العرب ودفع  محتلة وثائق صلح مع 
 الشكل حافظت على أراضیها وحقوقها الوراث�ة اإلقطاع�ة. 

 

 
283 Договор Омара с христианами, Meдников H.A. Пaлестина oт 
зaвоевaния ee aрaбaми до крестовых походов по aрaбским источникaм. 
Православный Палестинский сборник, 50-й вып.Т.17, вып.2(4), c.538-
611 
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وث�قة العهد المنسو�ة إلى الخل�فة عمر بن الخطاب المقدمة   )5(
 لسكان سور�ا المس�حیین

حقوق   حما�ة  إلى  تهدف  المحمد�ة  العهود  �انت  ذ�رنا،  قد  �نا  كما 
الجماعات المس�ح�ة من تدخالت الحكام المسلمین. من المحتمل، �ان  
الخل�فة   إلى  ُنسبت ص�اغتها  المس�حیین م�ادئ  تقیید حقوق  في أساس 
عمر بن الخطاب من أجل المس�حیین السور�ین. لذلك، نعتبر أنه من  

لتطرق إلى هذا العهد �خطوط مقتض�ة وحصر�ة. لم ُیذ�ر  األهم�ة �مكان ا
هذا العهد في التار�خ اإلسالمي القروسطي الم�ّكر. تطرق أبو یوسف في  
مؤلفه "كتاب الخراج" إلى م�ادئ وضع�ة السكان تحت الحما�ة ومظهرها  
على   أكبر  وزن  وإلضفاء  البدا�ة.  في  حولها  رأ�ه  عن  وعّبر  الخارجي 

�عم إستشهد  الشكل كالمه،  مقعرة  الذمة)  (أهل  ق�عاتهم  تكون  "أن  ر. 
بخیوط عریضة   أمراً وخیطْت  الزي ل  "أصدر  هذا  مثل  �فرض   حكامك 

. هكذا أمر عمر بن الخطاب �ي ُ�كره الذمیین على ارتداء "على الذمیین
. ال حدیث هنا حول عهد عمر ولم �كن أبو یوسف  284مثل هذا الزي 
 هذا العهد و�ال �ان س�سرد م�ادئ هذه الوث�قة.  مثل  عالمًا بوجود 

حلل مستشرقون روس وأورو�یون العهد المشار إل�ه مفصًال وتطرق إل�ه  
أ�ضاً  أرمن  الحقوق�ة  285مؤرخون  التقییدات  أن  ال�احثون،  �عتقد   .

 
284 Aбу-Юсуф-Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до 
крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.1316-1317. 

 . 106-105م، ص.   10- 9أبو یوسف، مؤرخون عرب القرن  
285 Договор Омара с христианами, Meдников H.A. Пaлестина oт 
зaвоевaния ee aрaбaми до крестовых походов по aрaбским источникaм. 
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وذلك طب�عي،   286ین لإلسالم، لم تكن �بیرة للمس�حیین أثناء القرنین األول 
فإنه من   الخاضعة،  البلدان  �ق�م سلطته على  �ان  الذي  ألن اإلسالم، 
الرعا�ة ألن   الط�قة تحت  تقییدات حقوق  التحدث عن  �مكان  الصعو�ة 
المسلمین �انوا دائمي الحاجة للسكان المس�حیین لذلك �انت معاملتهم  

ت الدولة اإلسالم�ة مهتمة �الحفاظ على  مبن�ة على التسامح. و�دورها، �ان
 التسامح وتطو�ره إلقامة الصلح بین األت�اع الجدد والفاتحین.  

لكن، ظهرت الحقًا تقییدات صغیرة و�بیرة لحقوقهم التي، حسب الروا�ة، 
ظهرت    ،ُنسبت إلى الخل�فة عمر األول. و�عد تحلیل معلومات المصادر

. یرى ال�احثون األورو�یون  287م و�عده   8هذه التقییدات في نها�ات القرن  
م �ان الخل�فة األول الذي سن قوانین تحّقر    720-717أن عمر الثاني  

قر��ه من جهة    288األت�اع المس�حیین إال أنها ُنسبت خطًأ إلى عمر األول 
في   أنماط وخاصة  �عدة  "عهد عمر"  ُیدعى  ما  ُ�تب  المصادر  الوالدة. 

المتأخرة الالحقة. نقاط العهد واسعة وأكثر مرونًة مقارنة �إمكان�ة المرحلة  
األ�كر لالحتالل. لقد �ان عمر الثاني الخل�فة األول الذي فرض على 

 
Православный Палестинский сборник, 50-й вып.Т.17, вып.2(4), c.538-
611.  
Tritton A., The Chalips and their non muslim subjects, London, 1930, p. 5-
17. 

 . 288- 287، ص. 2لیو، مجموعة أعمال، المجلد 
Крымский А.Е. История арабов, их халифат, их дальнейшие судьбы и 
краткий очерк арабской литературы. М., 1903. c. 169 -168 . 

 . 110- 109، ص. 1ھوفھاّنیسیانتس، أ، تارخ القدس المقدسة، المجلد - تیر
286 Петрушевский И., Ислам в Иране в VII-XV веках, c.183 
287 Idem. 
288 Hitti Ph., History of the Arabs, London, Macmillen, 1946, p.234. 
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من  وطردهم  المسلمین  عن  تمیزهم  ث�اب  ارتداء  والیهود  المس�حیین 
�فة عمر األول. الوظائف الرسم�ة االجتماع�ة فُنسبت وث�قة العهد إلى الخل
أعاد   الذي  األول  الرشید  هرون  الع�اسي  الخل�فة  على  تصدیق  الو�ان 

 �عض تلك التقییدات. 
مثل   عمر"  "عهد  المتأخرة  المراحل  من  اإلسالم�ة  المصادر  تذ�ر 

م)، السیوطي (القرن    12م)، ابن عساكر (القرن    12(القرن  الطرطوشي  
م) وابن خلدون    14القرن  م)، النو�ري (  14م)، ابن النقاش (القرن    12

م). تتشا�ه نسخ العهد المذ�ور أعاله جدًا من حیث فحواها    15(القرن  
إلیها   النظر  �مكن  أنه  حد  إلى  ال�احثین  هؤالء  مؤلفات  في  العهود  مع 
كنسخة وحیدة ُنقلت عن النسخة األم رغم أن مؤلفیها عاشوا في مختلف 

�ورة أعاله وأعاد إنشاء  العصور. قارن ن.میدن�كوف جم�ع هذه النسخ المذ 
 .289نص العهد الحق�قي 

  التي ُمنحت لنذ�ر أن �عض ال�احثین ُ�سمون وث�قة العهد "كتاب توّسل"  
المس�حیین ل ذلك، 290سكان سور�ا ومصر  �تب  َمن  السؤال  أما حول   .

مثل   ال�احثین  �عض  غّنام  الطرطوشي  ف�شیر  ابن  إ�اد  أن  والسیوطي 
اتفاق�ة  الطرطوشي  ورفاقه. وحسب   ُ�تب العهد عندما عقد عمر األول 

 
289 Договрь Омара с христианами, Aбу-Юсуф-Meдников H.A. 
Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до крестовых походов по 
aрaбским источникaм. Православный Палестинский сборник, 50-й 
вып. Т. 17, вып. 2(4), c.554-555. 
290 Aн-Нувейрий- Meдников H.A. Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми 
до крестовых походов по aрaбским источникaм. Православный 
Палестинский сборник, 50-й вып. Т. 17, вып. 2(4), c.134. 
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سور�ا   سكان  غالب�ة  أن  أ�ضًا  معلوم  لكن  سور�ا.  مس�حیي  مع  صلح 
المس�حیین �انوا قد عقدوا اتفاق�ات صلح مع المسلمین في لحظة وصول  

تقیید  نقاط  على  الوث�قة  هذه  وتحوي  إلى سور�ا.  ات حقوق�ة ضد عمر 
المس�حیین مثل عدم تشیید �نائس، صوامع النّساك، عدم إصالحها، عدم  

لیالً  للوقوف  المسلم  المس�حیین  - عرقلة  أبواب  إ�قاء  الكن�سة،  في  نهارًا 
أ�ام، إطعامه، عدم    3مشّرعة للمار�ن والمسافر�ن، إستضافة المسلم لمدة  
القرآن لألطفال، عدم  إیواء الوشاة، عدم الكذب على المسلم، عدم تدر�س  

إبراز الصل�ان المس�ح�ة علنًا، عدم الت�شیر �الدین المس�حي، عدم منع  
المس�حي من اعتناق اإلسالم، إحترام المسلم، التنازل عن المكان إْن رغب  
في الجلوس، عدم ارتداء ث�اب تش�ه ث�اب المسلمین، األحذ�ة، تسر�حة  

و�ن�اتهم الخاصة، عدم   همالشعر، عدم التحدث بلغتهم، عدم حمل أسمائ
. ونجد 291الجلوس على سروج الخیل وعدم ر�ط األحزمة العر�ضة وسواها 

منها �حاجة الذمي إلیها    6�عض هذه النقاط في مؤلف الماوردي ووضع  
 أخرى لواج�اته المرغو�ة.  6و

�قدم میدن�كوف ن. أ�ضًا شرحًا وتحلیًال لتلك الشروط. من الجلي جدًا أن  
ُ�تب في وقت متأخر من الفتوحات العر��ة. لنشیر �المناس�ة  العدید منها  

إلى أن غالب�ة شروط "عهد عمر" ل�ست موجودة في العهود الممنوحة 
للسكان المس�حیین في عهد الخل�فة. نرى نقاطًا في هذه الوث�قة تتعارض 
مع شروط العهود الموقع علیها في مرحلة اإلسالم الم�ّكر. ومثالنا على  

 
291 Гирас B., Права христиан на Востоке по мусльиманским законам, 
c.67-68. 
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ا أن  لیالً ذلك،  الكنائس  بدخول  للمسلمین  وقت  - لسماح  في  جرى  نهارًا 
متأخر إلكراه المس�حیین على إ�قاء أبواب �نائسهم مشّرعة دائمًا. و�ناء 
الكنائس   المسلمین أال �ستخدموا  یتوجب على  على عهود خالد وعمر، 
كمالجئ. أما شرط "عدم إخفاء الجواس�س والمؤامرات المحاكة" فإنها ضد 

أثناء الحرب. ال ُتذ�ر هذه النقطة في ذلك العهد وال في ظروف    البیزنطیین
أخرى متصلة مع الفتوحات مثل دّل المسافر المسلم إلى الطر�ق وترم�م 
قمنا   التي  تقر��ًا  العهد  وثائق  جم�ع  في  موجودة  الشروط  هذه  الطرق. 
بدراستها. ومن المفهوم أ�ضًا أن منع أطفال المس�حیین لتعلم القرآن ال  

ن أن �خص المرحلة الزمن�ة لعمر األول ألن العرب في ذلك الوقت �مك
كانوا �خوضون المعارك لنشر اإلسالم و�قترحون على السكان المس�حیین  
قراءة   المس�حیین  السكان  منع  بوسعهم  �كن  لم  لذلك  دینًا  قبول اإلسالم 
�عد احتالل   أنه،  التار�خ  الكر�م. �ذلك، هناك دلیل معروف في  القرآن 

ى، �انوا ُ�كرهون الشعب أثناء خط�ة الجمعة على تالوة القرآن �اللغة  �خار 
العر��ة مكرر�ن �لمات الش�خ العر�ي. أما عدم إكراه المسلم على اعتناق  
البلدان  خضعت  وعندما  إدراكها.  �مكن  ناح�ة  فإنه  المس�حي،  الدین 
العهود.   في  الشرط  هذا  مثل  إضافة  المستحیل  فمن  للعرب،  المس�ح�ة 

معهم  و الحقُا    لكن، والتحدث  المسلمین  بین  المس�حیین  بدا�ة سكن  مع 
�اللغة ذاتها، أص�ح اعتناق اإلسالم أكثر حدوثًا. وذلك مفهوم ألنه �انت 
تنازل  �عود شرط  میدن�كوف،  على  بناء  أ�ضًا.  هناك غا�ات مصلح�ة 
المس�حي عن مكانه للمسلم إلى تلك المرحلة عندما أظهر َ�َتَ�ة، أط�اء،  
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ل�س  وحكا احترام صر�حة  عدم  معاملة  متجبرون  مس�حیون  عدیدون  م 
للمسلمین ال�سطاء فحسب، بل للمسلمین الذین �شغلون مناصب متنفذة  

. ُتقنعنا تفسیرات میدن�كوف حول العهود أن هذه الوث�قة مؤرخة  292أ�ضاً 
في وقت متأخر جدًا وص�غت في المح�ط اإلسالمي، حسب رأینا. أما 
على   بناء  تدر�ج�ُا  ص�غت  فقد  المس�حیین،  حقوق  تقید  التي  القوانین، 
میدن�كوف. زاد عدد التقییدات الحقًا مقارنًة مع ما صدر في عهد عمر  

ال�احث  �عتقد  المح�ط  ااألول.  في  ظهرت  التقییدات  هذه  نظر�ة  أن  ن 
ألس�اب   األولى  المرت�ة  في  القانونیون    شتىاإلسالمي  منها  واستفاد 

مرحلة  المسلمو  �شهاداتهم  رسخوا  والخلفاء،  الحكام  ذّ�روا  (الفقهاء)،  ن 
اإلسالم الم�كر وط�قوها في الح�اة العمل�ة على شكل أوامر إدار�ة في 

 .293مختلف المراحل 
من المحتمل أثار المس�حیون، الذین �ملكون الغنى، السلطة واالحترام، 

ك، نعتقد أن هذه  غیرة المسلمین فتحولت إلى عدم التحمل والمسامحة. لذل 
م وانعكست �تا�ًة على شكل وث�قة    11هـ=  5التقییدات تشكلت في القرن  

عهد منسو�ة إلى الخل�فة عمر بن الخطاب. یثیر االعتقاد �مصداق�ة ذلك  
العهد بدوره �عض المشكالت. ومثالنا على ذلك، أن ظروف وث�قة العهد 

 
292 Договрь Омара с христианами, ) Aбу-Юсуф-Meдников H.A. 
Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до крестовых походов по 
aрaбским источникaм. Православный Палестинский сборник, 50-й 
вып. Т. 17, вып. 2(4), c.600. 
293 Idem. 
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القرون األ العهد في  دائمًا وضاعت جداول  تخلخلت  ولى لإلسالم هذه 
 هـ فقط.  5وُعثر علیها في القرن  

هوفهاّن�س�ان إلى الفتوحات -تطرق االختصاصي في تار�خ القدس أ.تیر 
العر��ة وحصار األ�ام الس�عین لخالد وأبي عبیدة لمدینة دمشق وذ�ر أن  
سكانها المس�حیین إنزعجوا من هذه الحال، �تبوا رسالة (كتاب الشرط) 

ي یتوافق فحواها في األساس مع النسخة التي ذ�رها  إلى الخل�فة عمر الت
 میدن�كوف.  

تتطرق العلوم االستشراق�ة األورو��ة أ�ضًا إلى هذا العهد. وُ�ذ�ر �شكل 
عام أن أبو عبیدة أرسل الوث�قة إلى عمر �اسم السكان السور�ین. و�تطابق  
�عض  مع  لكن  میدن�كوف  بها  أتى  التي  النسخة  مع  العهد  هذا  نص 

 .294ات الفروق
عهد عمر وتقییداته التي قدمها خالد  ذ�ر ال�احث األورو�ي أ�ضًا وث�قة  

 3استضافة المسافر المسلم مدة  "لسكان دمشق حیث ُتذ�ر عدة بنود:  
 "أ�ام، عدم إبراز الصلیب أثناء احتفال المسلمین وعدم تشیید �نائس جدیدة

سكان دمشق وغیرها. وتختلف وث�قة العهد هذه �ل�ًا عن تلك الممنوحة ل
القرون   من  المسلمون  المؤرخون  یذ�رها  التي  العر��ة  الفتوحات  أثناء 

 الوسطى الم�كرة.  
مهما �كن، إن مقاومة السكان (أهل الذمة) المستمر والعنید ضد تعل�مات  

هـ. تشیر إلى أنهم لم �عترفوا �مصداق�ة الوث�قة    5عهد عمر في القرن  
 

294 Tritton A., The Chalips and their non muslim subjects, London, 1930, p. 
67. 
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فیها   یرون  المس�حیون  و�ان  ال  وشرعیتها.  المسلمین  الحكام  مزاج�ات 
 القانون األساسي لذلك �انوا �خّلون بها حتى عند أول فرصة سانحة. 

لم �كن سبب اإلضطهادات األولى ضد المس�حیین عدم تحّمل المسلمین 
فحسب، بل �ان إزدهار المس�حیین، غنى معابدهم، أدیرتهم و�نائسهم،  

الدولة رغم اعت�ارهم "كّفارًا"  عدد الره�ان ورجال الدین، إشتراكهم في إدارة  
بنظر المسلمین، فأثارت غیرة المسلمین فبوشر بتنفیذ س�اسة جدیدة تحّد  

حقوق أي   هممن  تقدم  لم  ألنها  الجز�ة  دفع  الشر�حة  تلك  و�توجب على 
ضد   األولى  االضطهادات  أن  أ�ضًا،  معلوم  الدولة.  لخز�نة  شيء 

م الذي أمر   720- 717المس�حیین بدأت في عهد الخل�فة عمر الثاني  
الكنائس الجدیدة.  الكنائس وهدم  �الث�اب، تحط�م الصل�ان في  بتمییزهم 
ُعّین علي بن سل�مان حاكمًا لمصر في عهد الخل�فة الع�اسي الهادي 

م حیث دّمر عدة �نائس هناك. لكن المس�حیین في عهد    785-786
  م لم یتعرضوا لالضطهاد و�انت لهم حر�ة   809-786هرون الرشید  

 كاف�ة، یل�سون �الجم�ع، �حافظون على �نائسهم و�شیدون الجدیدة. 
ُتعلمنا الكرونولوج�ات اإلسالم�ة أ�ضًا أنه، عندما �ان هرون الرشید في 
وأال   بیزنطة  مع  الحود�ة  المناطق  في  الكنائس  بهدم  أمر  الرقة،  مدینة 
الخل�فة  سّرح  النّقاش،  ابن  على  و�ناء  �المسلمین.  المس�حیون    یرتدي 

 . 295المس�حیین من وظائفهم وهدم �نائسهم 
 

295 Договрь Омара с христианами, Aбу-Юсуф-Meдников H.A. 
Пaлестина oт зaвоевaния ee aрaбaми до крестовых походов по 
aрaбским источникaм. Православный Палестинский сборник, 50-й 
вып. Т. 17, вып. 2(4), c.759. 
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م إشترك   833- 813شّب عص�ان �بیر في مصر في حكم المأمون  
العص�ان،   لهم ألنه، �عد إخضاع  �النس�ة  ف�ه األق�اط فأص�ح مصیر�ًا 
ُألقي العدید من األق�اط في السجن، أُعدموا �قطع الرأس، ُأسرت نساؤهم  

مساجد. إلى  �نائسهم  وحُولت  یرفع    وأطفالهم  لم  التي  المواقع،  في  أما 
�نائس  و�ناء  �السابق  الع�ش  في  إستمروا  فقد  أسلحتهم،  المس�حیون 

 .296جدیدة
هوفهاّن�س�ان في تار�خه حول المرحلة المتأخرة أن أسلمة  - كتب هـ. تیر

األرمن، القاطنین في إیران غص�ًا، بدأت في عهد الشاه الفارسي سلطان 
حسین فساءت حالهم �حدة. نشر الشاه فرمانًا �حیث یتوجب على األرمن  

ة على  الساكنین في البالد أن �ضعوا قماشًا �ال�ًا فوق ث�ابهم وسترة ممزق
رؤوسهم �ي ُ�میزوا عن الفرس �اإلضافة إلى عدم الدخول إلى السوق 

 . 297االحتكاك بهم وغیرها في أ�ام ممطرة لعدم 
حاول المسلمون دومًا حرمان المس�حیین من المناصب اإلدار�ة العال�ة 
السكان   ألن  دائمًا  تتحقق  لم  المساعي  هذه  أن  إال  مكانهم،  واحتالل 

�ا  الخاضعین  من المس�حیین  اإلدار�ة  الوظائف  في  �قوة  تجذروا  قد  نوا 
على هذا الشكل   المحتمل منذ األ�ام األولى لالحتالل و�ان ترتیب األمور 

 مفیدًا للحكومة اإلسالم�ة.  

 
296 Ibid., p.769. 

-207، ص. 1ھوفھانیسیانتس، تاریخ جوغا الجدیدة (أصفھان)، المجلد  - قارن مع: تیر 297
208 . 
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إستمرت اإلضطهادات ضد المس�حیین وتقیید حقوقهم الحقًا أ�ضًا عندما  
و  العثمان�ة.  اإلمبراطور�ة  ه�منة  تحت  المس�حیون  السكان  �انت ظهر 

الحكومة العثمان�ة �س�استها اإلضطهاد�ة الدین�ة والتمییز اإلثني تجعل  
ح�اة األت�اع غیر محتملة وتبرر ط�عًا نمط تصرفها �التقییدات في العهود  

یبرزون   األت�اع  المس�حیون  و�ان  أعاله.  العال�ة  المذ�ورة  المناشیر 
المعلوم جیدًا  الرسول ضد التقییدات ولحما�ة حقوقهم. من  المحفوظة �اسم  

اإلمبراطور�ة   في  دائمًا  مهملة  �انت  المس�حیین  األت�اع  حقوق  أن 
هوفهاّن�س�ان عن حق: "أخّل األتراك   العثمان�ة. و�ما �تب البروف�سور ن.

وال تزال هذه الظاهرة    .298المسلمون وداسوا على مبدأ الذمة األساسي"
  اً سائد   اً هناك رأ�مستمرة في تر��ا الحال�ة. و�ستطرد ال�احث �عد ذلك أن 

اإلسالم العر�ي �ختلف عن اإلسالم التر�ي ألن    أن   في التأر�خ العر�ي
اإلسالم العر�ي مخلص لم�ادئ اإلسالم المحور�ة، متسامح مع المؤمنین  

الذمیین ب یدافع عن حقوق  ینما �متاز "اإلسالم التر�ي"  بد�انات أخرى، 
   �عدم المسامحة والقهر.

  

 
 . 17ھوفھاّنیسیان ن. الجالیات األرمنیة في الشرق األدنى وسوریا وتطلعاتھا، ص.  298
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 ستنتاجاتإ
 

�انت العالقات المت�ادلة بین الفاتحین العرب وشعوب البلدان الخاضعة    ) 1( 

التحالفات  - س�حیین ومنتمین إلى د�انات أخرى ُتنظم بواسطة العهود من م 

العالقات الس�اس�ة، اإلقتصاد�ة، الدین�ة، الثقاف�ة  طر�قة لتوج�ه  التي �انت  

 . وسیلة دیبلوماس�ة و النفس�ة  - واألخالق�ة 

م    632) وِضع في أساس العهود المحمد�ة وث�قة العهد الممنوحة سنة  2( 

تحولت بدورها إلى    التي   نجران في ال�من ونسختها "المس�ح�ة" لسكان مدینة  

المس�حیین في خلق عهود  - نمط  الدفاع عن مصالح  بهدف  أساس الحقًا 

 �اسم الرسول.  بها  تداول  یُ عدیدة �ي  

) تحتل اهتمامًا خاصًا وثائق العهد التي منحها الرسول، علي بن أبي  3( 

التي    ، الوثائق هذه  قدس�ة. جم�ع  لجال�ة األرمن�ة الم ل طالب وعمر بن الخطاب  

هي إعادة التأكید على وث�قة العهد    ، ُقدمت لألرمن أثناء الفتوحات العر��ة 

   الممنوحة للجال�ة األرمن�ة في القدس. 

القرن  4(  بدا�ة  منذ  "الصغیر"    12)  والمنشور  "الكبیر"  المنشور  ُذكر  م، 

دًا األحداث التار�خ�ة  ی ج   ان عكس و� ن) في التار�خ األرمني القروسطي  ا (العهد 

لرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص  ى ا ل إ سب "المنشور الكبیر" م�اشرًة  نُ   . في القرون الوسطى 

بینما القائد األموي محمد بن مروان هو الذي قدمه لألرمن في نها�ة القرن  



144 

احتالل الخالفة  تؤ�د نقاط "المنشور الكبیر" على دلیل    م.   8م و�دا�ة القرن    7

 العر��ة ألرمین�ا نهائ�ًا ودفعها للجز�ة. 

لدول  ا   �األفضل�ة بین ) لم یهمل العرب أثناء س�طرة الخالفة إنفراد أرمین�ا  5( 

القفقاس�ة األخرى إثن�ًا، ثقاف�ًا، إقتصاد�ًا لذلك شكلوا وحدة إدار�ة ـ س�اس�ة  

ه�أ أساسات ق�ام    ألنه و�انت إمت�ازًا خاصًا لألرمن    " أرمین�ا " جدیدة تدعى  

   دولة األرمن المستقلة وخلق أرمین�ا ال�اكراتون�ة. 

النسخ األصل�ة لوثائق العهود في دار مخطوطات  ) أدى التفت�ش عن  6( 

) �اسم الرسول  358،  357،  272یر�فان �اللغتین العر��ة والفارس�ة (األرقام  

المصدر   "المس�ح�ة"  نجران  عهد  نسخة  �انت  التال�ة:  النت�جة  إلى  وعلي 

 األولي لجم�ع المخطوطات التي ُذكرت.  

المقدمة  أ�ضًا  ورة أعاله  تقع في أساس العهد المحمدي النسخة المذ� (ب)    

   لمجتمعات مس�ح�ة أخرى درسها المؤرخون المسلمون. 

المحمد�ة    ) 7(  العهود  الوقت  أص�حت  لموقف  ومق�اسًا  مرجعًا  مع  فاعًال 

تحولت إلى  . أما �النس�ة لألرمن فقد  ألرمن الحكام المسلمین الثابت تجاه ا 

   اإلسالمي. ضمانة للرعا�ة والح�اة اآلمنة في العالم  

  ى فیها نر ) إن ظهور وثائق التحالف وتصاعد أعدادها الكبیرة مع الوقت  8( 

توازن وردع   وتدخالت إعادة  اإلسالم�ة  السلطات  األمثلة  و ها.  مزاج�ات  من 
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ال   األهم  المحفوظ �اسم الخل�فة عمر  العهد  التار�خ اإلسالمي  د  قیّ � ي  ذ في 

 للعهود المحمد�ة. �جهز أرض�ة  �ثیرًا و حقوق مس�حیي سور�ا  

الهامة    األشكال إحدى  �انت  ظاهرة العهود، �ما تشیر المصادر،    إن )  9( 

مصدرًا   ت في الس�اسة العر��ة إلقامة العالقات مع الشعوب الخاضعة ول�س 

لتار�خ العرب    اً األرمني فحسب، بل مصدر للشعب    ي ماضي التار�خ ال لدراسة  

والشعوب الخاضعة  ر��ة  تفصیالت العالقات بین الخالفة الع �الذات حول  

  العدیدة. 
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 جدول المصادر األول�ة واآلداب المستخدمة 
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 جدول المصادر �اللغة األرمن�ة 
 

 )المصادر األول�ة 1(
  

 مخطوطات دار مخطوطات یر�فان �اسم م�سروب ماشتوتس 
 . 272قسم المخطوطات �األ�جد�ة العر��ة، المخطوط رقم   )1(
 . 357قسم المخطوطات �األ�جد�ة العر��ة، المخطوط رقم   )2(
 .  358قسم المخطوطات �األ�جد�ة العر��ة، المخطوط رقم   )3(
 . 2622المخطوط رقم   )4(
   .2826المخطوط رقم   )5(
   .6984المخطوط رقم   )6(
 . 130، الوث�قة 3دیوان الكاثول�كوس�ة، الملف    )7(
 . 1، الوث�قة 1aدیوان الكاثول�كوس�ة، الملف    )8(
 . 999، 998، الوث�قة 203دیوان الكاثول�كوس�ة، الملف    )9(
 . 513، الوث�قة 14دیوان الكاثول�كوس�ة، الملف   )10(
،  4، صفحة 242، الوث�قة 257) دیوان الكاثول�كوس�ة، الملف 11(

 مخطوط �اللغة الروس�ة. 
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) مصادر أول�ة مطبوعة 2(  

 
 مصادر أول�ة �اللغة األرمن�ة 

) أناس�ان ي. دراسات صغیرة، منشورات الكول�ج األرمني األمر�كي، لوس  1(
 . XIV+967 1987أنجیل�س، 

) المصادر العر��ة حول أرمین�ا والبلدان المجاورة لها، تحر�ر هـ. نال�اند�ان،  2(
 . 367 .، ص1965منشورات أكاد�م�ة علوم أرمین�ا السوف�ات�ة، یر�فان، 

منشورات  3( الطاج�ك،  تاط�فاتسي، ضد  �ر�كور   (VMV  یر�فان  ،2009  ،
 . 104ص 

إلى اللغة    القرآن �األ�جد�ة العر��ةنص    ) القرآن: ترجمة هاكوب �ور�ات�ان4(
�مساعدة   المرموقین،  األرمن�ة  المستعر�ین  من  وسواه  أمیرخان  �از�میرسك�خ 

 صفحة.   654، 1912منشورات "حقوق"، فارنا، 
) رسالة األسقف هوفهاّن�س المقدسي إلى �اثول�كوس اآلرانیین، نشرها ن.  5(

مط�عة �اثول�كوس�ة إتشم�ادز�ن    فارتابیت، منقولة عن "المجلة الشهر�ة "آرارات"، 
 . 19، ص 1986المقّدسة، فاغارشا�ات، 

) ابن األثیر، الكالمل في التار�خ، الترجمة من األصل، المقدمة والشروحات  6(
غ�فوند�ان، (راجع "المصادر األجنب�ة حول أرمین�ا واألرمن")،  -من قبل آرام تیر

علو 11 أكاد�م�ة  منشورات  (ب)،  العر��ة،  المصادر  السوف�ات�ة،  ،  أرمین�ا  م 
 . 443، ص 1981یر�فان، 

أوهانجان�ان،  7( ك.میل�ك  دراسة  األرمن،  تار�خ  �انتساكیتسي،  �یراكوس   (
 صفحة.   426،  1961یر�فان، أرمین�ا السوف�ات�ة،    منشورات أكاد�م�ة علوم 
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نسخة  8( األرمن،  تار�خ  دراسخاناكیردتسي،  هوفهاّن�س  الكاثول�كوس   (
 . 427ص ، 1912إل�كترون�ة، ن.أغان�انتس، ت�فل�س 

أ.تیر)  9( قبل  من  والشروحات  المقدمة  الترجمة،  تار�خ،  غ�فوند،  - المؤرخ 
 . 182، ص 1982یر�فان   �فوند�ان، منشورات "الكاتب السوف�اتي"،غ 
منشورات أخو�ة المخیتار�ین،  ) الجدول األساسي للمخطوطات األرمن�ة،  10(

ف. تاش�ان، المجلد أ. الكتاب ب. مط�عة المخیتار�ین،    تشكیل األب هاكوفبوس 
 . 1163، ص 1891-1895

الجدول األساسي للمخطوطات األرمن�ة، جهزه األسقف نورایر بوغار�ان،  )  11(
 . 676، ص 1966ب، القدس، ، مط�عة دیر القد�س هاكو 1المجلد 

) فاردان �ارتسرابیرتسي الكبیر، تار�خ الكون، منشورات مكردیتش إمین،  12(
   . 217، ص 1961مط�عة جامعة الزار�ان، موسكو، 

) میناس�ان لـ، مرسومان من الرسول محمد وعلى أمیر المؤمنین، جوغا  13(
 والفارس�ة). ، (النص �اللغة األرمن�ة 24، ص 1984الجدیدة، 

مخّلص الجم�ع لمدینة جوغا  مخطوطات متحف دیر  ) میناس�ان لـ، جدول  14(
 .293، ص  1972الجدیدة، المجلد ب. مط�عة المخیتار�ین، فیینا، 

یر�فان،  15( السوف�ات�ة،  أرمین�ا  علوم  أكاد�م�ة  منشورات  آنیتسي،  مخیتار   (
 . 139، ص. 1983

األرمن  16( راهب  غ�فوند  تار�خ  مط�عة  )  یز�انتس،  ن.  المقدمة  الكبیر، 
 . 203، ص. 1887إ.ن.سكوروخودوف، �طرسبورغ، 

) تار�خ المحّدث المجهول، (من المعتقد شابوه �اكراتوني)، الترجمة عن  17(
میل�ك�ان،  -اللغة األرمن�ة القد�مة "كرا�ار"، المقدمة والتعر�فات م.هـ. دار�ین�ان

 . 238، ص 1971�ات�ة، یر�فان منشورات أكاد�م�ة علوم أرمین�ا السوف
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منشورات أكاد�م�ة علوم أرمین�ا  ) تار�خ سیبیوس، دراسة ك.ف. أ�كار�ان،  18(
   . 447، ص. 1979، السوف�ات�ة، یر�فان

) المؤرخ صموئیل آنیتسي، دراسة، مقدمة، مقارنة، إضافات وتعر�فات من  19(
، ص.  1893ت،  م�كیل�ان، مط�عة إتشم�ادز�ن المقدسة، فاغارشا�ا -قبل أ. تیر

301. 
"موغني"،  20( منشورات  یر�فان،  زامبو،  یر�فانتسي،  الكاثول�كوس صموئیل   (

   . 607، ص. 2003
ملحمة شعب�ة أرمن�ة، منشورات "أر�ف�ك"، یر�فان،  ) دافیت الصاصوني،  21(

 . 427، ص. 1990
أوهانجان�ان، یر�فان، ط�اعة  -مانوك أب�غ�ان، أ. میل�ك) أحفاد صاصون،  22(

 . 1122ص.  ، 1936حكوم�ة، 
ترجمة عن اللغة األرمن�ة القد�مة "كرا�ار"  ساأالن�انتس ت، تار�خ القدس،  )  23(

، مط�عة  2-1إلى األرمن�ة الحدیثة من قبل األسقف م�سروب نشان�ان، المجلد  
 . 688، ص. 1931دیر القد�س هاكوب، القدس،  

تار�خ  24( دارونیتسي  )  ألستی�انوس  ي.ن.  الكون  مط�عة  أصوغ�ك، 
 . 439، ص. 1885سكوروخودوف، �طرسبورغ، 

المقدس (25( إدوارد هاخفیرد�ان،    سورة)، ترجمها عن الفارس�ة  30) القرآن 
 . 1223، ص. 2006منشورات "إ�ج�ا"، یر�فان، 

هوفهاّن�س�انتس أ. التار�خ الكرونولوجي للقدس المقدسة، مجلدان،  -) تیر26(
، ص.  1890في القدس،    �عة دیر القد�س هاكوبُنشر المجلد األول في مط

454.   
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،  1ي. تار�خ جوغا الجدیدة أي أصفهان، المجلد    هوفهاّن�س�انتس-تیر)  27(
 . 317، ص. 1881مط�عة دیر جم�ع المخّلصین المقدس، جوغا الجدیدة، 

- 15) �ا�از�ان هـ. وثائق دار المخطوطات �الفارس�ة، المستّل أ. (القرنان  28(
 . 315، ص.  1956)، منشورات أكاد�م�ة علوم أرمین�ا السوف�ات�ة، یر�فان،  16

واألرمن،  29( أرمین�ا  حول  األجنب�ة  المصادر  العر��ة،  16)  المصادر   ،
م، المقدمة من النص األصلي والترجمة أ.    10- 9المؤرخون العرب، القرنان  

یر�فان،- تیر الحكوم�ة،  یر�فان  جامعة  منشورات  ، ص.  2005  غ�فوند�ان، 
703. 

 �تب منشورة �اللغة األرمن�ة  )3(
القد�س    آل�شان غ.)  1( القسم ب، دیر  ها�ا�اتوم، مؤرخون وتوار�خ األرمن، 

 . 649، ص. 1901غازار، البندق�ة، 
) أغافنوني م. أدیرة و�نائس أرمن�ة قد�مة في األرض المقدسة، دراسات،  2(

 . 480ص.، 1931مط�عة دیر القد�س هاكوب، القدس، 
) �غ�ازار�ان أ. مقاطعة أرمین�ا اإلدار�ة في الخالفة العر��ة، منشورات جامعة 3(

 . 185، ص. 2010یر�فان الحكوم�ة، یر�فان، 
المقدمة  4( داراناغتسي،  أو  �اماختسي  �ر�كور  الراهب  �رونولوج�ة   (

القدس،  واإلضافات   القد�س هاكوب،  نشان�ان، مط�عة دیر  الراهب م�سروب 
 . 667، ص. 1915

) إنج�ج�ان غ. الجغراف�ا اآلثار�ة لعالم أرمین�ا، المجلد ب. مط�عة القد�س  5(
 .  427، ص. 1835غازار، البندق�ة، 

المجلد  6( �حوث،  لیو،  یر�فان،  2)  "ها�استان"،  منشورات  ، ص.  1967، 
 . 511، ص. 1969منشورات "ها�استان"، یر�فان، ، 3، المجلد 787
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ال7( أ.  �وزمو�ان  "موغني"،  )  منشورات  األرمن،  عند  ،  2003یر�فان،  قرآن 
 . 62ص. 

المجلد  )  8( وجوارها،  أرمین�ا  مناطق  أسماء  معجم  وسواه،  ،  4هاكو��ان ط. 
   .810، ص. 1998منشورات جامعة یر�فان الحكوم�ة، یر�فان، 

المجلد  )  9( األرمني،  الشعب  أرمین�ا  ،  2تار�خ  علوم  أكاد�م�ة  منشورات 
 . 687، ص. 1984السوف�ات�ة، یر�فان، 

، ص.  2003) هوفهاّن�س�ان ن. تار�خ القدس، منشورات "دبیر"، �یومري،  10(
69. 

  7، العرب بین القرن  1تار�خ البلدان العر��ة، المجلد  هوفهاّن�س�ان ن.  )  11(
 . 416، ص.  2003یر�فان،  "،  97م، منشورات "زانكاك    1516م وحتى سنة  

الجال�ات األرمن�ة في الشرق األدنى وسور�ا وتطلعاتها،  هوفهاّن�س�ان ن.  )  12(
 . 52، ص. 2015منشورات "ل�موش"، یر�فان، 

،  2) هوفسیب�ان ك. موضوعات وأ�حاث حول تار�خ الفن األرمني، المجلد  13(
 . 364ص. ،  1987منشورات أكاد�م�ة علوم أرمین�ا السوف�ات�ة، یر�فان، 

ب.  14( المجلد  دراسات،  هـ.  ماناند�ان  أرمین�ا  )  علوم  أكاد�م�ة  منشورات 
 . 425، ص. 1960السوف�ات�ة، یر�فان، 

م، منشورات "میدك"،    9-7�اخش�ان س. أرمین�ا أثناء القرون  -) میل�ك15(
 . 426، ص. 1960یر�فان، 

منشورات أرمفان،  ،  1) صموئیل�ان خ. تار�خ الحق األرمني القد�م، المجلد  16(
 . 363، ص. 1939یر�فان، 
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م (ما قبل الفتوحات العر��ة    8-6غ�فوند�ان أ. أرمین�ا بین القرنین  - تیر)  17(
والمرحلة األولى لترس�خ اله�منة، منشورات جامعة یر�فان الحكوم�ة، یر�فان،  

 . 190، ص. 1996
منشورات جامعة یر�فان الحكوم�ة،  مجموعة مقاالت،  غ�فوند�ان أ.  -تیر)  18(

 . 697، ص. 2003یر�فان، 
) أورمان�ان م. أز�ا�اتوم، أحداث الكن�سة األرمن�ة األرثوذ�س�ة منذ البدا�ة  19(

أ.   المجلد  القوم�ة،  األحوال  سرد  مع  أ�امنا  ،  2001.  1870العمود  وحتى 
ب.   العمود  2001المجلد  ج.  3894،  المجلد  .  5970العمود    . 2001. 

   .�اثول�كوس�ة إتشم�ادز�ن المقدسةمنشورات 
  

 المقاالت �األرمن�ة )  4(
أ�كار�ان ك. األرمن في یوم�ات رحلة شیلدیر�یرغر، مجلة "�انبیر جامعة )  1(

- 103، ص.  1997)، یر�فان،  92،  2یر�فان"، العلوم اإلجتماع�ة (ُمستّل رقم  
112.   

ك. العهد الذي قدمه أمیر المؤمنین علي لألرمن، منشورات ك.  �ام�ان�ان  )  2(
المجلد   �ازمافیب"،  "مجلة  البندق�ة،  6شیرمازان�ان،  غازار،  القد�س  مط�عة   ،

   .215-212، ص. 1848
دار  3( في  الوثائق  ومجموعات  الفارس�ة  المستندات  ك.  �وست�ك�ان   (

مخطوطات یر�فان، ق�مة المخطوطات القد�مة في دار المخطوطات من حیث  
،  2011،  الك محمد، یر�فانمحمد م  المحرر أهمیتها في الدراسات اإلیران�ة،  

 .  88-75ص. 
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) هاروتیون�ان هـ. حول مسألة تحدید التار�خ الدقیق للعهد المذ�ور في تار�خ 4(
المجلد   علم�ة،  دراسات  سیبیوس،  منشورات  1األسقف  السوف�ات�ة،  أرمین�ا   .

 . 204-199، ص. 1940جامعة یر�فان الحكوم�ة، یر�فان، 
العرب  5( س�اسة  هـ.  نال�اند�ان  أرمین�ا  )  في  م،    862-640الضر�ب�ة 

عدد   یر�فان،  السوف�ات�ة،  أرمین�ا  علوم  أكاد�م�ة  ،  1954،  12"د�غ�كاكیر"، 
   . 84-73ص. 

األدیرة ) تشو�ان�ان ب. حول مسألة الجدول الذي جهزه الراهب أناستاس عن  6( 
السوف�ات�ة، �اناسیراكان"، أكاد�م�ة علوم أرمین�ا  - األرمن�ة في القدس، مجلة "�ادما

 .45- 27، ص. 2001)، یر�فان، 156( 1
م   9- 7غ�فوند�ان آرام، حقوق األمراء األرمن اإلقطاع�ة في القرون  -تیر )  7( 

یر�فان  جامعة  منشورات  مقاالت،  مجموعة  الخالفة،  عهود  وثائق  على  بناء 
 .299- 285، ص. 2003الحكوم�ة، یر�فان،  

أحوال الشعب األرمني تحت س�ادة الخالفة، مجموعة غ�فوند�ان آرام، -تیر )  8( 
  .211- 207، ص.  2003منشورات جامعة یر�فان الحكوم�ة، یر�فان،  مقاالت،  

منشورات    طرة العر��ة،"أمیر األرمن" في عهد الس�غ�فوند�ان آرام،  - تیر)  9(
   .104-92 ، ص. 2003جامعة یر�فان الحكوم�ة، یر�فان، 

 
 ة جیورج��اللغة المصدر 

،  VIIما�ا استی�انادزه، أحوال الجیورجیین في األرض المقدسة حسب المستند  
 .385-335، ص. 2002تبیل�سي، 
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 العر��ة واأل�جد�ة جدول المصادر �اللغة 
والملوك، ص.  1( الرسول  تار�خ  الطبري،  ابن جعفر محمد جر�ر   (224 -

، القاهرة،  3. الجزء  662ص.  ، دار المعارف،  1990، القاهرة،  2. الجزء  310
 . 584، ص. 1977، القاهرة، 4. الجزء 632، ص. 1962

،  349، ص.  1- 1968) ابن أعثام الكوفي، فتوح البلدان، حیدرا�اد، جلد  2(
 . 396، حیدارا�اد، ص.2-9691جلد 

 ) أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، �تاب التنب�ه واألشراف. 3(
  1403اإلمام أبو الحسن البالذري، فتوح البلدان، مكت�ة الهالل، بیروت،   )4(

 . 459م، ص.  1983هـ.=
جامعة ساعدت  تار�خ خل�فة بن خ�اط، تحقیق الد�تور أكرم ض�اء العمري،  )  5(

الرسالة، دمشق م،    1977هـ.=  1397بیروت،  - دمشق على نشره، مؤسسة 
   . 630ص. 

المجلدات  )  6( النبو�ة البن هشام،  المكت�ة العصر�ة، بیروت،  4-1السیرة   ،
 .1225م، ص.  2003هـ.= 1424

بن  7( علي  أبي حسن  المؤرخین  العالمة عمدة  لإلمام  التار�خ  في  الكامل   (
الجزري الملقب �عز الدین  شی�اني المعروف �ابن األثیر  محمد ابن عبد الواحد ال

الثاني، القاهرة،    630المتوفي سنة     1349هـ. إدارة الط�اعة المنیرة، الجزء 
القاهرة،  398م، ص.    1930هـ.= الثالث،  الجزء  ، ص.  1937-1938، 
400. 

) نامه ها و��مانهاي س�اسي حضرت محمد واسناد صدر إسالم، تحقیق  8(
تهران، سروش   م،    1999هـ.=  1377كرداورده د�تور سید محمد حسیني، 

   . 800ص. 
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 . 891، ص. 1968) بر�لمان ك. تار�خ الشعوب اإلسالم�ة، بیروت، 9(
وه�ة،  10( مكت�ة  منشورات  اإلسالم،  في  والحرام  الحالل  ي،  القرضاوي   (

 . 350م، القاهرة، ص.  1984هـ.= 1405
الترك ع. صفحات من تار�خ األمة األرمن�ة،  11( مط�عة األهرام، حلب،  ) 

 . 295، ص. 1960
) ش�اط ف. المر�ز القانوني لألجانب في سور�ا، المط�عة الجدیدة، دمشق،  12(

 .300م، ص.  1985هـ.= 1406
 . 85، ص.  1980) نو�هض ع. فتح القدس، منشورات فلسطین المحتلة،  13(
ماكار�ان ف. تجزئة أرمین�ا اإلدار�ة واإلقل�م�ة في عصر الخالفة العر��ة  )  14(

األرمن�ة، الماضي والحاضر، جامعة القاهرة، القاهرة،  -، من العالقات العر��ة
 . 30-23، ص.2009

 
 مصادر �اللغات اإلنكلیز�ة، األلمان�ة والفرنس�ة 

(1) Azarya V., Armenian Quarter of Jerusalem. Urban life 
behind monastery walls, Berkeley, Los Angeles, London, Univ. 
of California, 1984, p.252. 
(2) Bat Y., The Dhimmi. Jews and Christianity under Islam. 
Pref. by Jacquess Ellue, from the French by D. Maise P. Penden, 
Dickinson univ. press. Accoc. Univ. press, Madison, 2001, 
p.444.  
(3) Dadoyan S., The Armenians in the medieval Islamic world. 
Paradigms of interaction seventh to fourteenth centuries, vol. 1. 
The Arab period in A`rminiyah seventh to eleventh centuries. 
New Brunswick and London, 2011, p. 208. 



157 

(4) Hitti Ph., History of the Arabs, 3-rd ed., London, Macmillan 
Co. 1946, XIX+767 p., with 21 ill. 
(5) Muir W., The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, from 
original sources, Edinburg, 1924, XIX+633 p., 4 maps. 
(6) The Encyclopaedia of Islam, edited by B. Zewis, vol. I, 
Leiden-London, 1960, E.J. Brill-Luzac Co. XIX+1359 p., vol. 
II, Leiden-London, 1965, E.J. Brill, LUZAC Co. XXI+1146+16 
p., Vol. III, Leden-London, 1971, E.J., Brill, LUZAC co. 
XVI+1270 p., vol. V, edited by C.E. Bosworth, B. Lewis, 
Leiden, 1980, E.J. Brill, XVIII+1263 p. 
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