
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 18- 3، ص 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهمم، شماره شتهسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
  

  قبطيان مسيحي و حاكمان مسلمان: شورش و گروش
  1هاي دوم و سوم هجري در مصر سده 

  
  2معصومعلي پنجه

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، تهران، 
  ايران

  
  چكيده
بطيان مسيحي عليه حاكمان هايي از سوي ق هجري سلسله شورش 216تا  107هاي  سال هدر فاصل

ها بررسي شده  در اين مقاله زمينه، عوامل و پيامدهاي اين شورش .مسلمان اموي و عباسي شكل گرفت
داري در عصر اموي، كه از امارت عبدالعزيز بن مروان در  تغييرات تدريجي در نظام مالي و زمين. است

ها و درنتيجه  افزايش ميزان مالياتگرديد، مصر آغاز شده بود و در خالفت هشام بن عبدالملك تكميل 
ها  ها نه تنها به نتيجه دلخواه آنان يعني كاهش ماليات اين شورش. هاي قبطيان را در پي داشت شورش

 - جامعه اسالمي پيوستن بهاي ديگر يعني گروش به اسالم و  بلكه آنان را به پذيرش گزينه ،منجر نشد
   .عربي مصر ناگزير ساخت

  
  .قبطيان پذيري هاي قبطيان، اسالم نشر اسالم در مصر، نظام مالياتي مصر، شورش: ها كليدواژه

                                                 
  .21/11/1391 : تاريخ پذيرش؛15/9/1391: تاريخ دريافت. 1
 panjeh@srbiau.ac.ir :ايانامهر .2
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 مقدمه

هجري، فصلي تازه در تاريخ اين سرزمين  20هجوم و ورود عربان مسلمان به مصر در سال 
. هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي عظيمي براي آن سرزمين در پي داشت گشود كه دگرگوني
مونوفيزيسم / ي بيشتر ساكنان مصر مسيحي و عمدتاً پيرو مذهب يعقوبيدر زمان فتح اسالم

تا . شود ياد مي) اقباط: ج(قبطي/ بودند كه معموالً در منابع عربي ـ اسالمي از آنان با عنوان قبط
اوايل سدة دوم هجري هيچ گرازشي مبني بر شورش يا قيام قبطيان عليه حاكمان مسلمان در 

هجري سلسله  216تا  107هاي  يش از يك سده و در فاصلة سالدست نيست، اما درطي ب
اين  .هايي از سوي قبطيان مسيحي عليه حاكمان مسلمان اموي و عباسي صورت گرفت شورش

ها چه بوده  ها ريشه در چه عامل يا عواملي داشته؟ و پيامدهاي اين شورش كه اين شورش
يه بر منابع اسالمي و منابع مسيحي بدان هايي است كه اين مقاله سعي دارد با تك است؟ پرسش

  . پاسخ دهد
  
  ها و عوامل شورش زمينه

 ها بايد به چند دهه قبل و روزگار خالفت معاويه ها و علل اين شورش يابي به زمينه براي دست
اي بود كه دست به  ها حكايت از آن دارد كه وي نخستين خليفه روايت. بازگشت.) ه 60- 41(

بنا بر روايتي كه منابع بسياري آن را . فق در تغيير  نظام مالياتي مصر زدتالشي هر چند نامو
اند معاويه به وردان موالي عمرو بن عاص كه عامل خراج بود، نامه نوشت و از او  ذكر كرده

اما با اين پاسخ منفي . 1»بيفزايد) يك هشتم دينار( بر هر مردى از قبطيان قيراطى«خواست تا 
چگونه بر آنان بيفزايم، حال آنكه در عهد ايشان است كه چيزى برايشان « كه وردان روبرو شد

در .) ه 224. د( ابوعبيد. اين پاسخ معاويه را خوش نيامد و وردان را عزل كرد 2.»افزوده نشود
نامه معاويه به وردان به نظر من براين اساس بوده كه معاويه مصر را «: توضيح اين مسأله آورده

اما وردان آنجا را مفتوح . دانسته است دانسته و از اين رو افزايش را جايز مي ه ميالعنومفتوح
آورده و از اين روي از افزايش امتناع ورزيده و اختالف نظر اين دو از همين  بالصلح به شمار مي

                                                 
 .314؛ بالذري، 86؛ ابن عبدالحكم،233-232ابوعبيد، : براي نمونه نك .1

 .همانجاها. 2
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 5/ هاي دوم و سوم هجري سده قبطيان مسيحي و حاكمان مسلمان در مصر:شورش و گروش
 

به هر حال چنان كه ريس نيز يادآور شده، هيچ روايتي در دست نيست  1.»جا ناشي شده است
   2.دهد معاويه پس از پاسخ منفي وردان بر خراج مصر افزوده باشدكه نشان 

را نيافت در دورة جانشينان وي  آن پروراند و امكان اجراي اي كه معاويه در سر مي انديشه
هاي حكومت  تغييرات تدريجي در نظام مالي و زمين داري مصر از سال. جامة عمل پوشيد

در تعليل اين تغييرات بايد گفت، امويان به . غاز شدآ.) ه  86- 65: حك(عبدالعزيز بن مروان 
هاي  دانيم توليد ثروت در نظام چنان كه مي. لحاظ اقتصادي عالقة بسياري به مصر داشتند

اقتصادي پيشا صنعتي بر كشاورزي اتكا داشت و ثروتي كه در مصر از راه كشاورزي به دست 
هاي حاصل از  المال خويش را با پول كه بيت امويان تالش داشتند. اي بود آمد ثروتي افسانه مي

  .هاي وضع شده بر كشاورزي پر كنند ماليات
گردد و همان  بر مي.) ه86- 65: حك( آغاز تغييرات به دوره حكومت عبدالعزيز بن مروان

گونه كه دنت نيز توجه داده است اين تغييرات با تجديد نظر كلي در سازمان مالي دستگاه 
به  3.مقارن و هم جهت بود.)  ه86 - 65: حك(ه عبدالملك بن مروان خالفت از سوي خليف

به  اسكندريه رفت و بزرگان آنجا را فراخواند و آنان را . ه74روايت ابن بطريق عبدالعزيز در سال 
اي را ملزم ساخت كه به تناسب مزارع، باغات و  ها فرستاد و هر كوره ناحيه/ ها به روستاها و كوره

در همين دوره فرزند وي اَصبغ  فرمان داد كه از راهبان در  4.ماليات بپردازد نوع غلّات آنها
راهبان ممانعت شود و  ةسراسر مصر سرشماري به عمل آيد و از پذيرش افراد جديد در جرگ

اي بود كه  اين نخستين جزيه. مقرر داشت كه هر راهبي ساالنه يك دينار ماليات سرانه بپردازد
ناگزير به قبول ) جماعة(گروهي«بنابر روايت ساويروس در پي اين فشارها  5.شداز راهبان گرفته 

تئودور و پسرش /پطرس والي صعيد و برادرش تاودرا/ اسالم شدند، از جمله بطرس
جماعة كهنة و ( مريوط و گروهي از روحانيان و غير روحانيان) مقدم( تئوفانس امير/تاوفانس
سبب اين فشارها عليه  6.»)ال يحصونْ من كَثرتهم( شمار نيايد كه از بسياري اندر ،)علَمانيين

                                                 
 .233ابوعبيد، . 1

 .192ريس، . 2

 .124 ،دنت. 3

 .2/41ابن بطريق، . 4

 . Severus, PO, 5/52؛ 4/999مقريزي،. 5

6. Ibid. 
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روزگار بدي بود هزاران تن از مردم «: راهبان چه بود؟ بيان دنت در اين زمينه راهگشاست
طبق مقررات راهبان از پرداخت . كردند تا از شر ماليات رهايي يابندروستاهاي خويش را رها مي
هترين راه براي گريز از پرداخت ماليات اين بود كه شخص به ديري جزيه معاف بودند بنابراين ب
نه تنها ورود افراد جديد  از اين روي بود كه اصبغ . راهبان درآيدة وارد شود و در سلك و جرگ

را در صف راهبان ممنوع ساخت، بلكه برخالف مقررات، راهبان را نيز مشمول پرداخت جزيه 
به باور وي مقاومت قبطيان در . ينه ديدگاهي جالب داردويت نيز در اين زم. گ 1.»كردند

شان از  عشق ايشان به پول و نفرت«ها ريشه در خصلت قومي آنان، يعني  پرداخت ماليات
بينيم كه قبطيان ابتدا  ما مي« : وي در توضيح اين ادعا چنين مي آورد. داشت» مالياتپرداخت 

زنند نه به خاطر ايمانشان زند، دست به شورش ميگريشوند، از روستاهايشان مي وارد صومعه مي
و نه به اين دليل كه وجدان ستمديده شان را آسوده سازند، بلكه به اين دليل كه از 

حكايت كليساهاي مصر در زمان سيطرة مسلمانان حكايت غم . هاي نظام مالي بگريزند خواسته
  2.»انگيز پول است

ن مروان تالشي صورت گرفت تا سياست در همين دوره از سوي خليفه عبدالملك ب
از اين روي . كرد در مصر نيز پياده شود حجاج بن يوسف كه از نومسلمانان هم جزيه دريافت مي

عبدالعزيز در اين زمينه به . به برادرش عبدالعزيز نوشت كه از ذميان تازه مسلمان جزيه بگيرد
اي امير خدا ترا بازدارد از اين كه اول «: تابن حجيره به او گف. مشورت با ابن حجيره پرداخت

آري اهل ذمه . گذارد براي خاطر خدا اين كار را نكن كسي باشي كه اين بدعت را در مصر مي
آيند بايد بپردازند، اما اينكه هركس اسالم آورد نيز  كساني را كه در سلك راهبان در مي ةجزي

  3.بدالملك از تعقيب موضوع خودداري كردو در نتيجه ع. »مشمول جزيه باشد امر غريبي است
- 90:حك(بن شريك عبسي  ةو قر.) ه90-86: حك(در واليت عبداهللا بن عبدالملك 

به روايت ساويروس عبداهللا بن  4.گيري بر نصارا شدت بيشتري گرفتسياست سخت.) ه96
ن بودند داغ نهاد افراد باالي بيست سال را گرد آورد، فرارياني را كه در ميان آنا هعبدالملك هم

  5.تدفين آنان بايد پرداخت شوداز مردگان پيش  هو نيز فرمان داد جزي

                                                 
  .122دنت، . 1

2. Wiet, “Kibt”, EI1, IV/ 999.  
 . 1/208؛ مقريزي، 156-155ابن عبدالحكم، . 3

 .4/999مقريزي، . 4

5. Severus, PO, 5/56.  
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ديوان خراج از والي كل جدا  اداره.) ه99- 96 :حك( در خالفت سليمان بن عبدالملك
پيش از اين غالباً يك نفر هم والي كل بود و . گرديد و عاملي مستقل براي آن در نظر گرفته شد

در همين دوره در . استقالل ديوان خراج باعث توجه بيشتر به امر خراج شد .هم عامل خراج
وي در گرفتن . بن زيد والي خراج شد مةاُسا.) ه99- 96: حك( امارت عبدالملك بن رفاعه فهمي

گيرانه و ظالمانة وي عليه راهبان  هاي سخت سياست. خراج جديت و ستمگري به خرج داد
ر ديگر راهبان را سرشماري كرد و پذيرش افراد جديد را در صف وي با. يادآور اعمال اصبغ بود

بدين . ها به شدت مقاومت كرد آنان ممنوع ساخت و در مقابل تالش راهبان براي گريز از ماليات
اي آهنين بيندازند كه بر آن نام راهب، نام  سبب مقرر داشت كه راهبان بر دست خويش حلقه

يافت، دستش را قطع  هركس را بدون اين حلقه مي .دير وي و تاريخ آن نقش شده باشد
جوازي / به روايت ساويروس و مقريزي اسامه مقرر كرد هر مسيحي مي بايست منشور 1.كرد مي

اند سليمان روزي   آورده 2.داشت نداشتن جواز پنج يا ده دينار جريمه در پي. با خود داشته باشد
   3.»يان رسيد، خون و آب و شيرة بدن بدوششير بدوش، و هرگاه شير به پا« :به اسامه گفت

بن زيد در مصر  مةوي از اعمال اسا. چون عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد ورق برگشت
من مامور «تا جايي كه اسامه ناگزير شد، بگويد . انتقاد و سخنان تندي عليه وي بيان كرد

هيچ كس و «: ين استدالل گفتاما عمربن عبدالعزيز با رد ا. »خليفه سليمان بودم و معذورم
عامل  شريحبا بركناري اسامه، حيان بن  4.»تواند براي تو سپر عذاب الهي شود هيچ چيز نمي
اي از وي به عمر بن عبدالعزيز در دست است كه به وضوح از گروش  نامه. خراج مصر شد

عد از صدور فرمان ظاهراً تاريخ نگارش نامه به ب. دهد قبطيان به اسالم و كاهش جزيه خبر مي
حيان در بخشي از اين نامه . گردد كه اخذ جزيه از نومسلمانان را ممنوع كرد معروف عمر بر مي

مسلمان شدن به جزيه لطمه وارد كرده است تا جايي كه من از حارث بن ثابته « :چنين نوشت
يفه موافقت كند و به آرزو دارم خل. بيست هزار دينار وام گرفتم تا عطاهاي اهل ديوان را بپردازم

جند مصر قرار  من ترا فرمانده. تو به من رسيد ةنام«: عمر به وي نوشت. بقاي آن فرمان دهد
ام كه بيست شلّاق بر سر تو بزند، از هركس  از تنگدستي تو آگاهم، به رسولم دستور داده. دادم

                                                 
 . Severus, PO, 5/68-70؛ 4/999مقريزي، . 1

 . Severus, PO, 5/70مقريزي، همانجا؛ . 2

 .52جهشياري، . 3

 .52-51همو، . 4
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خدا پيامبر خود را فقط به  شود، جزيه را بردار، خدا راي تو را دور گرداناد، زيرا كه مسلمان مي
فإن اللّه إنما بعث محمدا ( كننده مبعوث كرده است نه به عنوان گيرنده خراج عنوان هدايت

اينك « به روايت ابن سعد در پايان نامه افزود 1.»)صلى اللّه عليه و سلم هاديا و لم يبعثه جابيا
ورزند دفتر و  شدن شتاب مىام به تو رسيد اگر اهل ذمه همچنان به مسلمان  چون اين نامه

 2.»ديوان خود را بر چين و پيش من بيا

.) ه105- 101:حك( بن عبدالعزيز و به خالفت نشستن يزيدبن عبدالملك با مرگ عمر
گيري نسبت به قبطيان را از سر گرفت و  وي سخت 3.بن زيد بارديگر عامل خراج مصر شد مةاسا

وشد به ديرها هجوم برد و گروهي از راهبان را بي هنگامي كه با مقاومت راهبان معترض رو به ر
كليساها را ويران . دليل دستگير كرد و برخي را گردن زد و باقي را در زير ضربات تازيانه كشت

به روايت ساويرس  4.هاي مقدس را از بين برد ها و شمايل ها را شكست و پيكره ساخت و صليب
ز راهبان مطالبه كرد و رهبران آنان را گرد آورد و درِ ديرها را آهن گرفت و هزار دينار ا«وي 

   5.»شكنجه داد و از هركدام از آنان يك دينار طلب كرد
توان تغيير در سازمان اداري را نيز مشاهده  ها مي تقريبا مقارن با تغيير در وضعيت ماليات

فت وليد بن در خال. ه87در سال . داشت اي براي جامعه قبطي در پي كرد كه پيامدهاي گسترده
دستور تعريب .) ه 90- 86: حك(و به فرمان عبداهللا بن عبدالملك .) ه 96- 86: حك( عبدالملك

دواوين مصر صادر شد و به اجرا درآمد كه نخستين پيامد آن بركناري قبطيان از دواوين 
ه ها  بدين معنا بود كه قبطياني ك تعريب ديوان 6.حكومتي و جايگزيني عربان به جاي آنان بود

آموختند و اين  بايست عربي مي تمايل به حفظ و يا دستيابي به منصبي در ديوان داشتند مي
  .خود ممكن بود آنان را براي گروش به اسالم تشويق كند

                                                 
 .209-208/ 4مقريزي،. 1

 .6/78ابن سعد، . 2

 .56جهشياري، . 3

 .Severus, PO, 5/67-72 ؛1000-999/ 4مقريزي، . 4

5. Severus, PO, 5/70.   
 .59-58كندي، . 6
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وي فرمان داد بزرگان . تر در اين زمينه در حكومت عمر بن عبدالعزيز روي داد تحول مهم
آوري ماليات و  دار جمع لمانان بر مصر عهدهكه از ابتداي حكومت مس) 1موازيت(محلي قبطي 

پيامد اين فرمان  2.انتقال آن به ديوان خراج بودند بركنار و ماموران مسلمان جايگزين آنان شوند
ي قبطي با حكومت اسالمي و مناسبات دروني خود تغييرات گسترده اي در مناسبات جامعه

   3.ل رديابي استجامعه قبطي بود كه در اسناد پاپيروسي به وضوح قاب
آرزوي معاويه براي تغيير در .) ه125- 105: حك( خالفت هشام بن عبدالملك در دوره

. عمل رسيد نظام مالياتي مصر و افزايش درآمدهاي حاصل از خراج به طور كامل به مرحله
. مامورِ هشام براي پياده كردن نظام مالياتي جديد عبيداهللا بن حبحاب سلولي عامل خراج بود

تواند خراج بيشتري را تحمل  هاي مصر مي با اين استدالل كه  زمين.  ه107وي ابتدا در سال 
كند از هشام درخواست افزايش خراج را كرد كه با موافقت وي مقرر شد به هر دينار خراج يك 

كه ( امويان شد اين افزايش خود عامل اصلي نخستين شورش قبطيان در دوره 4قيراط بيفزايد،
ابن حبحاب به اين افزايش نيز اكتفا نكرد بلكه براي برآورد دقيق ). پردازيم مه بدان ميدر ادا

خيز يا  هاي دو سوي رود نيل را اعم از حاصل خراج به مساحي اراضي مصر پرداخت و زمين
و نه تقسيم ) مساحي( حاصل به طور كامل مساحي كرد و خراج را براساس ميزان مساحت بي

 .)ه117- 109: حك( در همين زمان والي مصر وليد بن رفاعه 5.يين كردتع) مقاسمه( محصول
هزار  هاي مصر بالغ بر بيست بنابر اين سرشماري شمار قريه. به سرشماري اهالي مصر پرداخت

اي دست كم پانصد مرد وجود داشت كه موظف به پرداخت جزيه  قريه برآورد شد كه در هر قريه
آوري  ديد ابن حبحاب چهار ميليون دينار خراج از مصر جمعپس از اين برآوردهاي ج 6.بودند

                                                 
مواريـث ضـبط شـده     در چاپ گست موازيت به غلط ؛شد ها داده مي جمع مازوت، عنواني بود كه به رؤساي قريه. 1

، 1959يروت و دار صـادر،  ، به كوشش حسين نصار، بيروت، دار بمصر ةوالكندي، : براي شكل صحيح آن نك. است
90. 

 .69كندي، . 2

 : مورفي با مطالعه اسناد پاپيروسي از اين تغييرات پرده برداشته است، نك -فرانتس. 3

Frants-Murphy, 13-15.   
 .251؛ ريس، 2/212؛ مقريزي، 73كندي،  .4

 .252-251؛ ريس، 1/266مقريزي، . 5

 .253-252؛ ريس، 1/200؛ مقريزي، 156ابن عبدالحكم، . 6
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اين افزايش خود شاهدي محكم بر  1.هاي پيشين بيشتر بود كرد كه يك ميليون دينار از ماليات
  . هاي كشاورزي است ها و وضعيت زمين تغيير در نحوه برآورد و اخذ ماليات

 مت عباسيان دو بار وسوسههاي آغازين حكو هاي پاياني حكومت امويان و سال در سال
در بار نخست . سوي پذيرش اسالم سوق داد به  معافيت از ماليات سرانه بسياري از قبطيان را

شمار بسياري از قبطيان به اسالم .) ه127- 125: حك(در دوره امارت حفص بن وليد حضرمي 
ياورد از پرداخت بنا بر روايت ساويروس زماني كه حفص اعالم كرد كه هركس اسالم ب. گرويدند

چهار هزار قبطي از مسيحيت دست كشيدند و به اسالم روي و جزيه معاف خواهد شد، بيست
به وقوع پيوست؛ در اين سال، نخستين خليفه عباسي . ه133بار دوم در سال  2.آوردند

فرمان داد كه در سراسر قلمرو خالفت اعالن عمومي شود .) ه138- 132: حك(ابوالعباس سفاح 
كس به دين وي درآيد و نماز او را بخواند از جزيه معاف خواهد شد، به سبب زيادي هر«كه 

و سنگيني آن بسياري از فقيران و توانگران دين مسيح را انكار كردند و به دين ) ماليات( خراج
در مقابل بخشي ديگر از جامعه قبطي به جاي پذيرش اسالم ترجيح دادند براي  3.»او در آمدند
  . استنكاف از پرداخت ماليات و شورش: اليات سنگين راهي ديگر در پيش گيرندرهايي از م

  
  هاي قبطيان شورش

.) ه107- 105: حك(و در دورة حكومت حرّ بن يوسف . ه107نخستين شورش قبطيان در سال 
به روايت كندي . عامل اصلي و مستقيم اين شورش افزايش ميزان خراج بود. به وقوع پيوست

حبحاب عامل خراج به خليفه هشام نوشت كه سرزمين مصرخراج بيشتري تحمل عبيداهللا بن «
هاي تنو و تُمي و قُربيط و طُرابِيه و  فزود؛ پس كورهاكند و از اين روي بر هر دينار يك قيراط  مي

حر بن يوسف اهل ديوان را به سوي آنان روانه . عموم ساكنان حوف شرقي سر به شورش نهادند
اين اولين شورش . از آنان كشته شدند) بشر كثير(نان جنگيدند و افراد بسياري ساخت و با آ

-119باردوم : حك(بن صفوان  حنظلةدر دورة امارت . ه121در سال  4.»قبطيان بود)  انتقاض(
. ه132در  5.از قبطيان كشته شدند) ناساً كثيراً(نيز همين ماجرا تكرار شد و بسياري .) ه124

                                                 
 .253؛ ريس، 1/266مقريزي، . 1

2. Severus, PO, 5/116.  
3. Idem, 5/189. 

 Severus, PO, 5/70 .؛213-1/212مقريزي، : ؛ نيز نك74-73كندي، . 4

 .Severus, PO, ibid ؛213/؛ مقريزي، 81كندي،. 5
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يحنَّس در سمنُّود خروج كرد و توسط عبدالملك بن مروان بن موسي بن  مردي قبطي به نام
كثير من (يحنّس و بسياري از يارانش .آخرين امير اموي مصر سركوب شد.) ه132:حك( نصير

در همين سال و در حالي كه مروان بن محمد آخرين خليفة اموي  1.كشته شدند) اصحابه
راند قبطيان رشيد شوريدند و به دستور خليفه سركوب گذ آخرين روزهاي عمرش را در مصر مي

به روايت ابوصالح ارمني، اهالي . در همين زمان مردم شهر طحا نيز سر به شورش نهادند 2.شدند
كليسا بود از پذيرش حاكم منصوب از سوي مروان  360مسيحي و15000شهر طحا كه داراي 

يفه سپاهي به سوي آنان گسيل داشت گروه از اين روي خل. سر باز زدند و او را اخراج كردند
و كليه كليساها را ويران ساختند به جز . از آنان كشته و پراكنده شدند) جماعة كبيرة( بزرگي

 دينار حفظ شود كه  3000كه مقرر شد در قبال پرداخت » ابومينا الشهيد« يك كليسا، كليساي
از اين روي يك . دينار آن باقي ماند1000آوري شد و  دينار از ميان ثروتمندان شهر جمع2000

  3!سوم كليسا به مسجد تبديل شد
هاي قبطيان در اين سال  شورش. گردد برمي. ه150در دورة عباسي نخستين قيام به سال 

مصر در دورة عباسي . را بايد در بافت وسيعي از رويدادهاي تاريخ عباسيان بررسي و تحليل كرد
بطي بلكه از سوي مدعيان حكومت و قبايل عرب ساكن در بارها نه تنها از سوي شورشيان ق

اين قبليه نشينان عرب نيز همانند همسايگان . مصر دستخوش آشوب و تاخت و تاز شد
. هاي سنگين حكومت به تنگ آمده بودند و بارها سر به شورش نهادند مسيحي خويش از ماليات

. ن مخالفت و ايشان را اخراج كردنددر اين سال قبطيان در ناحيه سخا خروج كردند، با عامال
امير يزيد بن حاتم مهلّبي سپاهي بسوي آنان . اهالي بشَرود و اوسيه و بجوم نيز بدانان پيوستند

اما قبطيان به آنان شبيخون زدند و گروهي از مسلمانان را كشتند؛ اگرچه . گسيل داشت
بار  4.نبردند و ناگزير به فسطاط بازگشتند مسلمانان در ميان آنان آتش افكندند؛ اما راه به جايي

قبطيانِ بلهيب .) ه161- 155: حك(و در امارت موسي بن علي بن رباح . ه156ديگر در 
و در خالفت مامون . ه216واپسين و مهم ترين  قيام قبطيان در  5.شوريدند و سركوب شدند

                                                 
  .1/213؛ مقريزي، 94كندي،1. 

  . ؛ مقريزي، همانجا96كندي، . 2
  . 98-97، ابوصالح ارمني. 3
 . 1/213؛ مقريزي، 117-116كندي، . 4

 .؛ مقريزي ، همانجا119كندي، . 5
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بزرگان و روحانيون كليساي  منابع از مخالفت. شهرت يافته است 1روي داد كه به قيام بشَرود
اين قيام چنان . دهند، اما مخالفت آنان منجر به پايان شورش نشد قبطي با اين شورش خبر مي

باال گرفت كه خليفه مامون ناگزير شد با حضور در مصر خود شخصاً  فرماندهي سركوب آن را 
وي يكي از سرداران برجستة خويش افشين را به سوي شورشيان بشرودي . ددر دست بگير
. جنگي تمام عيار بين دو گروه در گرفت كه پايان دردناكي براي قبطيان داشت. گسيل داشت

به حكم خليفه مامون، مردان شان به قتل رسيدند و زنان و كودكانشان فروخته شدند و به 
 3امون در اين باب از فقيهي مالكي به نام حارث بن مسكينبه روايت يعقوبي م 2.اسيري رفتند
اگر براي ستمي كه بدانها رسيده است خروج كرده باشند ريختن «: وي پاسخ داد. استفتا نمود

: تيس/[ايتو تكه«: مامون از اين حكم بر آشفت و گفت. خونها و گرفتن مالهاشان حالل نيست
اند كه هرگاه برآنان ستمي رود بايد نزد امام  ن كافران ذميو مالك از تو تكه تر بود، اينا ]بز نر

هاي  رسد كه از شمشيرهاي خود كمك بگيرند و نه آنكه خون دادخواهي كنند و آنان را نمي
اين آخرين شورش قبطيان بود كه با سركوب شديد حكومت  4.»مسلمانان را در ديار خود بريزند

  .ه شورشي از سوي قبطيان برپا نشدگا زين پس ديگر هيچ. مركزي رو به رو شد
  
  پيامدها

هاي سنگين، از سوي حاكمان  مقاومت و شورش يك صدسالة قبطيان در برابر پرداخت ماليات
ها قبطيان را به  نااميدي حاصل از اين شكست. اموي و عباسي درهم شكسته و سركوب شد

شكست شورش، «پيدوس به تعبير ال. پذيرش اسالم: سوي تنها گزينة باقي مانده سوق داد
براي قبطيان از اين زمان به بعد  5.»وفاداري بسياري از قبطيان را به مسيحيت درهم شكست

هاي مناسب اقتصادي كه باعث ارتقاء پايگاه اجتماعي  يابي به مناصب دولتي و موقعيت دست
يه اين موضوعي است كه نظر. شد مستلزم گروش به دين اقليت حاكم مسلمان بود آنان مي

                                                 
 : اخيراً محققي ژاپني در جستاري به اين قيام پرداخته است. 1

Keiko, Ohta, “The Coptic Church and Coptic Communities in the Reign of al-Ma’ 
mūn: A Study of the Social Context of the Bashmūric Revolt”, Annals of Japan 
Association for Middle East Studies 19-2 (2004), 87-116. 

 . 8/627طبري،: قس ؛.Severus, PO, 5/70 ؛ مقريزي، همانجا192-190كندي،. 2

  ).476-467كندي،  :نك( وي چندي بعد زمان متوكل به واليت قضاي مصر برگزيده شد. 3
  .489-2/488 يعقوبي، 4.

5. Lapidus, 257.  
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مشاركت در دين مقامات ممكن است امكان رسيدن به . پردازان تغيير دين نيز بدان اذعان دارند
از سوي ديگر داشتن يك دورنماي ديني متفاوت ممكن . آرزوهاي سياسي افراد را افزايش دهد

از اين روي به استثناي  1.هاي سياسي، اجتماعي و آموزشي فرد را بگيرد است جلوي فرصت
ذهبي بسياري از افراد طبقة باالي جامعه قبطي كه غالباً پيش از تحوالت اخير در مقامات م

راس امور مالي و ديواني مصر بودند ترجيح دادند براي حفظ و ارتقاي جايگاهشان در نظام 
تغيير  .پيوستن به طبقه حاكم و محافظت از اموال خويش به پذيرش اسالم روي آورنداداري و 

گرويد با جامعة مسلمان هنگامي كه فرد به اسالم مي. گري نيز در برداشتهايي دي آيين مزيت
نهايت آنكه براي . رفت هايي كه براي ذميان وجود داشت از بين مي شد، محدوديت يكپارچه مي

ويژه مردان  هداشت ب برخي از ذميان مسلمان شدن رها شدن از قيد خانواده را در پي
   2.ين زن مسلمان اختيار كنندتوانستند با اسالم آوردن چند مي

ترين روايت دربارة گروش وسيع قبطيان  ها، عمده هاي متعدد دربارة شورش برغم روايت
روايتي است از مقريزي مورخ نامدار عصر مملوكي كه پس از گزارش شورش واپسين قبطيان در 

: چنين آورده استبرانگيز  در روايتي منحصر به فرد و مناقشه خطط،دورة مامون، در دو جاي از 
و من حينئذ ذلت القبط في جميع ارض مصر، و لم يقدر احد منهم بعد ذلك علي الخروج علي «

و استعمال المكر ة، المكايدالي بة المحارفرجعوا من  القريمة عا السلطان و غلبهم المسلمون علي
برانگيز در روايت  تعبير كليدي و مناقشه 3.»المسلمين و عملوا كتاب الخراجة مكايد والحيلة و 

است، كه درفهم و ترجمة آن ميان محققان » القري مةعا غلبهم المسلمون علي«فوق، جمله 
اغلب خاورشناسان از تعبير مذكور چنين استنباط كرده اند كه مسلمانان در همه . اختالف است

ج در غلبه يافتند و از اين رو دورة مذكور را آغاز يا نقطة او» عددي«روستاها از جهت 
ويت با عنايت به اين . به عنوان نمونه گ. هاي جمعي قبطيان به اسالم تلقي كرده اند گروش

توان گفت مسيحيان با شروع قرن سوم ديگر در اكثريت نبودند و اين،  مي«: آورد روايت مي

                                                 
1. Rambo & Farhadian, 27. 
2. Anwati, 29.  

و من حينئذ اذل اهللا القبط في جميع ارض « :شكل ديگر اين روايت از قرار ذيل است ؛4/1002، خططمقريزي، . 3
 مصر، و خذل شوكتهم فلم يقدر احد منهم  علي الخروج و ال القيام علي السلطان و غلب المسلمون علي القري،

بوضع ايديهم  يةو استعمال المكر، و تمكنوا من النكا لحيلةفعاد القبط من بعد ذلك الي كيد االسالم و اهله باعمال ا
 .)1/214همو، ( »في كتاب الخراج 
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: با اشاره به اين روايت آورده استنيز  الپيدوس. ايرا م 1.»دويست سال پس از فتح اعراب بود
قرن نهم و نه فتح اعراب ... قرن نهم دورة سرنوشت ساز در گروش مسيحيان به اسالم است«

. با وجود اين به هيچ روي گروش قبطيان به اسالم كامل نبود. نقطه عطفي در تاريخ مصر بود
توان گفت كه اقليت مسيحي در قرون نهم و دهم،  اگرچه اكثريت جمعيت مسلمان شد، اما نمي

هاي شهرنشين قبطي در قرون هشتم، نهم و دهم با  رسد جمعيت به نظر مي. نبودقابل مالحظه 
   2.»قدرت باقي ماندند

. در مقابل ي. تأييد شده استنيز  4گلنس. اي. و س 3برت. اين ديدگاه در آثار  م
مسلمانان بر » نظامي و سياسي«معتقدند كه اين اظهار مقريزي بر غلبه  6و تامر الليثي 5فريدمن

توان اين دوره را نقطه عطفي در اسالمي  اهاي قبطيان داللت دارد و به همين سبب نميروست
پس از بررسي آراء دو گروه، ديدگاه گروه اول را مورد  اخيراً شاون اُساليوان .شدن مصر شمرد

گيرد كه قبطيان در مصر سدة سوم هجري به يك اقليت  دهد، و چنين نتيجه مي تأييد قرار مي
مسلمانان » عددي«وي در اثبات اين ديدگاه كه تعبير مقريزي داللت به غلبه . تبديل شدند

 پردازد كه چندان راهگشاي مسأله نيست و در نهايت  مي »غلب«دارد، به بحث دربارة معناي 

هنوز در اكثريت . م  831./ ه 216كند كه اگر قبطيان پس از شورش سال  چنين استدالل مي
محققان عرب نيز روايت مقريزي را دال بر اكثريت يافتن  7ش نكردند؟بودند، چرا بار ديگر شور

كاشف محقق تاريخ مصر در قرون . ا. براي نمونه س. اند سدة سوم گرفته مسلمانان در مصر
اصبح «: نخستين اسالمي، در بندي كه به روايت مذكور ارجاع داده شده است، چنين آورده

اذ يظهر ان عدداً كبيراً ] مصر سفلي[في الوجه البحري في مصر و علي االخص  غلبيةالمسلمون ا
ريك از دو دستة محققان فوق با تكيه بر در حالي كه ه 8.»من االقباط اسلم في ذلك وقت

سعي در اثبات  »غلب«روايتي واحد از مقريزي و با استناد به يكي از دو معناي اصلي فعل 

                                                 
1. Wiet, G., “Kibt”, EI1, IV/ 994.  
2. Lapidus, 257.  
3. Brett, 2/ 547.  
4. Gellens, “Egypt, Islamization of”, CE, 3/ 939.   
5. Friedman, 238-240.  
6. El-Leithy, 19-20;  : 69 به نقل از O'Sollivan,  .  
7. Idem, 69-70.  
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اند، راه حل مسأله در كجاست؟  سكوت كرده ديدگاه خود دارند و ديگر منابع هم در اين زمينه
، روايات خططجستجوي دقيق و موشكافانة . پاسخ را بايد نزد خود مقريزي جستجو كرد

نهد كه نه تنها ديدگاه وي را در فرايند انتشار اسالم در مصر  بيشتري در اختيار محقق قرار مي
را نقطة اوج فرايند اسالم پذيري عرضه مي دارد، بلكه مويد ديدگاه اكثريتي است كه سدة سوم 

اين روايات نه در بخش مربوط به قبطيان . دانند قبطيان و اكثريت يافتن مسلمانان در مصر مي
و به هنگام گفتگو از سبب دوم، ارايه شده  »اختالف محاريب مصر«هاي  بلكه در بحث از سبب

صحابه تنها در فسطاط و  دارد كه پس از فتح، مقريزي در ابتداي بحث مذكور بيان مي. است
هاي ديگر مصر را در دست قبطيان باقي نهادند و احدي از  اسكندريه سكني گزيدند و بخش
چند صفحه بعد با  1).و لم يسكن احد من المسلمين بالقري(مسلمانان در روستاها ساكن نشد 

تشر االسالم في لم ين«: آورد كيد دوباره بر عدم سكونت صحابه و تابعين در روستاهاي مصر ميأت
ها در حوف شرقي و در دورة  كه به سكونت قيسي 2»الهجرة من تاريخالمائة قري مصر اال بعد 

فلما «: عبيداهللا بن بن حبحاب كه در باال سخن از آن رفت، اشاره دارد و در جملة بعدي آورده
در پايان با  3.»هاكثر انتشار المسلمين بقري مصر و نواحيالهجرة  من سنيالمائة الثانية  كان في

هاي قبطيان و اقدامات مامون در برابر آنان و در پيوند با بحث اصلي  گزارش دوبارة شورش
غلب المسلمون علي اماكنهم من «: آورد به صراحت مي - هاي مساجد مصر محراب - خويش

بنابراين با اين  4.»من كنائس النصاري مساجد عدةالقري لما قتلوا منهم و سبوا و جعلوا 
شود كه منظور مقريزي از غلبه مسلمانان بر مصر غلبه عددي بوده است  توضيحات مشخص مي

 .و نه غلبه نظامي و سياسي

آماري بولت و بلوم كه مبتني بر منابعي غير - هاي ابتكاري هاي پژوهش جداي از اين، يافته
هاي بولت در مصر،  بنابر يافته. از مقريزي است و همگرايي و مطابقت نزديكي با روايات وي دارد

و دومين . م 854- 5. / ه240اولين مورد سال. هاي اسالمي وجود دارد دو نقطة اوج در رواج نام
درست پيش از آغاز «بر اساس منحني پيشنهادي وي . است. م 975- 6. / ه365آن در سال 

نهم قرن . گذارد سر مي فرايند گروش نقطة مياني مسير خود را پشت] چهارم هجري[قرن دهم 
                                                 

  .4/44مقريزي، . 1
 . 4/49همو، . 2
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انجام گرفت، در واقع . م900- 800هاي  ها، كه در فاصله سالبا بيش از يك سوم همه گروش
سنگ قبر  4000بلوم است كه بر مبناي . رويكرد مبتكرانه ديگر از آن ج 1.»نقطة عطف است

كمي بيش از نصف . باشد كشف شده از اسوان در مصر عليا و فسطاط و قاهره در مصر سفلي مي
. ه31ترين آنها به سال  و قديمي. م1009تا  786. / ه400تا  170هاي  ها به سالاين سنگ قبر

سنگ قبرهاي كمي . ه400و بعد از سال . ه170از سال هاي پيش از . گردد بر مي. م 652/ 
 2400بيش از . م 1000- 1. /ه391تا . م809- 10. /ه194باقي مانده است؛ با اين حال از سال 

قبرهاي مردان و زنان  جالب آنكه شمار سنگ. ه بدون وقفه وجود داردسنگ قبر به ترتيب ساالن
. / ه240قبرهاي دهه  تر نشان از نقطه اوج غيرعاديي در سنگ هاي دقيق بررسي. مساوي است

خورد كه به وسيلة  بعد از اين دوره، يك كاهش يكنواخت به چشم مي. م است863- 854
قبرها شامل  نقش سنگ 2.شود منقطع مي. ه380و. ه350هاي  تري در دهه هاي اوج كوچك نقطه
بلوم با اشاره به . ج. و تاريخ فوت متوفي منقوش است) نامه شجره(هاي مذهبي، نام و نسب  نشان

كند كه افزايش استفاده از  گيري مي هاي بولت، چنين نتيجه هاي خويش با يافته تشابه يافته
كاهش استفاده . اكثريت اوليه مطابقت دارد با گروش به اسالم نيمي از. ه240قبر در دهه سنگ

قبر به  قبر نيز بيانگر مسلمان شدن اكثريت جامعه مصر است، زيرا استفاده از سنگ از سنگ
  3.كرد ايمان به اسالم را غيرضروري مي/ اي دال بر گرايش  عنوان نشانه

  
  نتيجه

دوره حكومت  عبدالعزيز بن  امويان كه به لحاظ اقتصادي و مالي بسيار به مصر وابسته بودند از
اوج اين تغييرات در زمان . مروان دست به اقداماتي در جهت تغيير در نظام مالياتي مصر زدند

افزايش ماليات قيام . داشت ها را در پي هشام بن عبدالملك صورت گرفت كه افزايش ماليات
آخرين . زدند آنان در طي يك سده بارها دست به شورش. داشت قبطيان ناراضي را در پي

. شورش در خالفت مامون عباسي روي داد كه با سركوب شديد حكومت مركزي رو به رو شد
ها را كاهش نداد بلكه به شدت به جايگاه اجتماعي و اقتصادي  ها نه تنها ماليات اين شورش

عة اي جز ادغام  و امتزاج در جام براي برون رفت از اين وضعيت گزينه. قبطيان در مصر ضربه زد
گروش وسيع قبطيان . شد پذيري حاصل مي عربي وجود نداشت كه تنها از طريق اسالم- اسالمي

                                                 
 . 97بولت، . 1

2. Bloom, 9-11.  
3. Idem, 11-12.  
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  .م 1908اليسوعيين، 
جلد، به كوشش ايمن  4،المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط و اآلثار مقريزي، تقي الدين احمد بن علي،

  .م 2004- 2002الفرقان للتراث االسالمي،  ةموسسفواد سيد، لندن، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهم، شماره هشتمسال  تمدن اسالمي،تاريخ و / 18

، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهران، علمي و فرهنگي، تاريخ يعقوبييعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، 
  .ش1378
  

Anwati, Gorges C, “Factors and Effects of Arabization and Islsmization in 
Medieval Egypt and Syria”, Islam and Cultural Change in The Middle Ages, ed. 
Speros Veryonis, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975. 

Bloom, Jonathan M., “The Mosque of The Qarafa in Cairo”, Muqarnas IV(1987), 
7-20. 

Brett, M., “The Arab Conquest and the Rise of Islam in North Africa”, Cambridge 
History of  Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, 2/490 - 555. 

El-Leithy, Tamer, Coptic Culture and Conversion in Medieval Cairo,1293-1524 
A.D.,Ph.D.dissertation, Princeton University, 2005. 

Friedman, Y., “A Note on Conversion of  Egypt to Islam”, Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam, 3(1981-82), 238-240. 

Frantz-Murphy, G., “Conversion in Early Islamic Egypt: The Economic Factor”,  
Documents de Islam Mediveal: Nouvelle Perspectives de Recherche, Textes arabes 
et etudes islamiqus. XXIX, Cairo, 1991, 11-17; Reprinted in Muslims and Others in 
Early Islamic Society,ed. R. Hoyland, Burlington, Ashgate, 2004, 323-331. 

Gellens, Sam I., “Egypt, Islamization of”, The Coptic Encyclopedia, ed.A.S.Atiya, 
NY, Macmillan,1991, 3/936-941. 

Lapidus, Ira M., “The conversion of Egypt to Islam”, Israel Oriental Studies, 
2(1972), 248 -262. 

O'Sollivan, Shaun, “Coptic Conversion and the Islamization of Egypt”, Mamluk 
Studies Review, X(2) (2006), pp.65-79. 

Rambo, Lewis R. & Charles E. Farhadian , “ Converting: Stages of religious 
change”, Religious Conversion: Contemporary Practices and Cotroversies, ed. 
Christopher Lamb & M. Darrol Bryant, London & New York, Cssell, 1999, 23-34. 

Severus of Al'Ashmunein (Hermopolis), History of the Patriarchs of the Coptic 
church of Alexandria, , PO,1.5,10, ed. with English trans. B. Evetts, Paris, Firmin-
Didot, 1904, 1910; Available from http://www.tertullian.org/fathers/index.htm  

Wiet,G., “Kibt”, EI1, Leiden, Brill,1987, IV/990-1003. 
 

 
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

