پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و پنجم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان  ،1931ص 111-191

مسیحیت درحجاز و غرب جزیرة العرب مقارن ظهوراسالم
عبدهللا همتی گلیان

چکیده

131

1

2

سه دین اسالم ،مسیحیت و یهود از یک خانواده بووده و بوه ونووان نیوینهوا سوامی
خوانده شده اند ،ولی در متون اسالمی تأکید شده است که دین اسالم کامل کننده دو
دین پیش از خود است .از این رو بررسی موقعیت مسیحیت و دامنه نفوذ نن در جزیرة
العرب به ویژه بخش غربی نن و حجاز مقارن ظهور اسالم ازاهمیوت خایوی برخووردار
است .زیرا نگاهی از نن به درک بهتر بسیار از حوواد یودر اسوالم ،خایوه تعامول
مسیحیان با پیامبراکرم(ص) و مسیحیت شناسی قرنن کریم کمک مویکنود .ازایون رو
نگارنده دراین مقاله بر نن است تا اطالواتی از نحوه نفووذ مسویحیت و موقعیوت نن در
حجاز به دست دهد .هرچند برا گسترش مسیحیت در حجاز راهها متعدد وجوود
داشته ،اما دراین مقاله به ورود مسیحیت به حجاز از نواحی شمال غربی (بصر ) ،غرب
(حبشه) و جنوب غربی (نجران) پرداخته شده و ثابت شده است که مسیحیت در سده
ششم میالد و مقارن ظهوراسالم در حجاز حضور به نسبت قو داشته است.

کلید واژهها :بصرى ،حبشه ،حجاز ،ظهور اسالم ،جزیرة العرب ،مسیحیت ،نجران.

مقدمه

در نثار گذشتگان در مورد حدود سرزمین حجاز اختالف نظر زیاد به چشم مویخوورد،
چنانکه برخی گفتهاند بخش جنوبی نن به رشته کوه یمن شمالی میرسیده و شومال نن
نیز تا جنوب فلسطین امتداد داشته است (سید رجو  .)93-93 ،بوه گفتوه همودانی بوه
 .1دریافت مقاله - 1931/11/73 :پذیرش نهایی1937/17/79 :
 .7استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران .رایانامه :
hemati@ferdowsi.um.ac.ir

197

پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و پنجم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 1931

سرزمینی که بین شام و یمن است حجاز گوینود (همودانی .)13 ،مسوعود نیوز حودود
شمال و جنوب ناحیه حجاز را به ترتی شام و یمن ذکر کرده اسوت (مسوعود .)73/7 ،
در این میان یاقوتی گوید ،اوراب این ناحیه کوهستانی را حجاز خوانند زیورا ایون ناحیوه
همانند حاجز و مانعی میان تهامه و نجد است (یاقوت .)713/7 ،بنابراین ،حجاز والوه بور
مکه ،یثرب ،طائف و تبوک ،منطقه وسیعی را دربور مویگرفتوه و شوامل بخوش اوظموی
ازغرب جزیرةالعرب بوده است.
مسیحیت از اطراف جزیرةالعرب وربستان و ازطرق متعدد به غرب ایون سورزمین و
داخل حجاز راه یافت که به نظر میرسد مهمترین این راههوا نفووذ ،در شومال شوام و
بصر  ،در جنوب یمن و نجران و در غرب حبشه (بویژه از طریق حبشیها مسیحی در
حجاز و نیوز بازارهوا سوا)نه) ،بوودهانود .در ایون میوان منازووا ت ایوران و بیوزان در
جزیرةالعرب نیز بر توسعه مسیحیت در این سرزمین بیتأثیر نبوده است .بدین ترتی به
تدریج و تا زمان ظهور اسالم مسیحیت در جزیرةالعرب خایه در بخش غربی نن و حجاز
از موقعیت ممتاز برخوردار گردید.
در کشمکش ها میان ایران و روم شرقی نیز میوان نسوطوریان (منوفیزیوتهوا) کوه
مورد حمایت ساسانیان بودند و در حیره قدرت داشتند ،و یعقوبیوان شوام نوووی رقابوت
وجود داشت .گرچه روم شرقی به طور رسمی مذه یعقوبی را تأیید نمیکرد و حتی در
قلمرو خویش یعقوبیها را موورد نزار قورار مویداد ،اموا ایون دولوت بوه منظوور پیشوبرد
سیاستها و اهداف خود در جزیرةالعرب از همین یعقوبیها (منوفیزیت ها) سود میبورد.
با توجه به این که مراکز مسیحی در شمال حجاز و جنوب نن ،و نیز در میان حبشویهوا
ومدتاً به مسیحیت یعقوبی گرایش داشتند ،میتووان گفوت ایون موذه بویش از سوایر
نحلهها مسیحی از قبیل نسطور و ارتدوک بر مردم حجاز تأثیر داشته است (بالشر،
.)37-33/1
گرچه راجع به تاریخ حضور مسیحیت در جزیرةالعرب اظهار نظرها مختلفوی شوده
است ،اما در دورههوا اخیور از طریوق مطالعوات باسوتانشناسوی و بوا کشوف برخوی از
کتیبهها برجا مانده از حکومتهایی مانند حمیریان و نیز ترجمه نثارسوریانی دربواره
حکومت غسانیان ،زمان تقریبی این حضور تعیین گردیده است (پیگولوسوکایا.)73-73 ،
شکی نیست که فرایند نفوذ مسیحیت در غرب جزیرةالعرب تودریجی بووده و از راههوا
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گوناگون یورت گرفته است ولی به نظر میرسد که اثرگذار نن از نواحی شمال غربوی،
جنوب غربی و غرب جزیرةالعرب برجستهتر بوده است.
 .1مسیحیان نجران
نجران شهر واقع در جنوب غربی جزیرةالعرب بود و از مراکز مهم اووراب مسویحی بوه
شمار میرفت چنان که طبر نن را مرکز ایلی مسیحیت در جزیرةالعرب دانسته اسوت
(طبر  .)177/7 ،ابن خرداذبه این شهر را از مخالیف مکه شمرده (ابن خرداذبوه،)199 ،
اما یاقوت نن را در شمار مخالیف یمن نورده و وبادتگاه مسیحیان ننجا را ،کعبوه نجوران،
خوانده است (یاقوت .)773-777/7 ،مسیحیت در این ناحیه از حدود نیمه سوده چهوارم
میالد مجوال گسوترش یافتوه اسوت ( .)Hoyland, pp. 149-150جفور مسویحیان
نجران را کهنترین جامعه مسیحی جزیورةالعورب دانسوته کوه اغلو ننوان پیورو کویش
منوفیزیت بودند و کم و بیش بوا منوفیزیوت هوا کلیسوا حبشوه ارتبوا و وابسوتگی
داشتند ( .)Jeffery, p. 21همچنین نجران در مسیر راه تجارتی کاروانهایی قرار داشت
که کا)ها را از جنوب به شمال جزیرةالعرب و بالعک منتقل میکردند (ولوی.)713/7 ،
وربها مکه از جمله قریش نیز برا تجارت به نجران رفوت و نمود داشوتند .در قورنن
مجید در سوره قریش با وبارت "رحلة الشتاء و الصیف" به سفر تجار قریش به جنووب
جزیرةالعرب از جمله نجران اشاره شده است (نک  :طوسی .)119/11 ،همین راه بازرگانی،
که راه بخور و وطریات بود ،در نستانه ظهور اسالم از اهمیت بیشتر برخوردار شده بود.
این راه از حضرموت نغاز میشد و به نجران میرسوید ،در نجوران بوه دو شواخه تقسویم
میشد :یکی ازطریق یمامه به سمت حیره و نواحی فورات امتوداد داشوت و دیگور بوه
سمت شمال جزیورةالعورب اداموه موییافوت ازمکوه ،یثورب و واحوههوا واد القور
میگذشت و در شمال این ناحیه به دو شاخه تقسیم میشد :یکی به طرف غزه و دیگر
به سمت بصر و دمشق میرفت (بالشر.)3/1 ،
پیش از اسالم بازار وکاظ در نزدیکی مکه ،بازار مشهور بود که اوراب اوم از مشرک
و مسیحی ،شمالی وجنوبی ،بدو و شهر در ماهها خایی مثل شووال یوا ذ القعوده
در ننجا گرد مینمدند و والوه بر ورضه کا)ها خویش ،شاهکارها ادبی خود را نیز در
معرض قضاوت داوران قرار میدادند و در این زمینه به رقابت میپرداختنود (رشوید،11 ،
 .)73 ،71این بازار برا مبلغان و خطیبان مسیحی بهترین مکان برا تبلیو مسویحیت
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و فرا خواندن وربها به پذیرش این دین بود .قبل از اسالم بخشی از مأموریت مسیحیان
نجران در وکاظ این بود که اوراب را اززیارت کعبه ،جایی که پور از بوت بوود ،بازدارنود و
ننان را به سو معبد مسیحیان در نجران سوق دهند چنان کوه حبشویهوا مسویحی
قصد داشتند ،وربها را به زور به زیارت معبد نجران وادارند ،و شاید لشکرکشی ابرهوه بوه
مکه نیزبه همین منظور بوده است .در واقع بین دو معبد یکی کعبوه در مکوه و دیگور
معبد مسیحیان در نجران نووی رقابت وجود داشوته اسوت .مسویحیان نجوران ومودتاً از
طریق ایراد خطبه به تبلی نیین مسیح میپرداختند ،برخی از این خطبهها چون خطبوه
ق بن ساوده إیاد در نن زمان الگو ادبیات برتر شناخته میشد .نمونههوایی از ایون
خطبهها در دسترس جواح بووده اسوت (جواح  ،البیوان و التبیوین .)77-71/1 ،نوازه
برتر ادبی خطبهها ق بن ساوده چنان بود که قاضی فاضل ،یواح دیووان انشواء
یالح الدین ایوبی ،اثرومادالدین ایفهانی را از نن رو الفتح القسی ...نامیده کوه بوه نظور
و  ،ومادالدین در زمینه بالغت وربی و سجعنویسی ازق بن ساوده مسویحی ،خطیو
معروف ورب ،پیشی گرفته است (مقدمه الفتح القسی ،ص.)7-7
پیامبراکرم(ص) در وصر جاهلیت در بازار وکاظ ،ق بن ساوده ،اسقف نجران ،را دیده
بود مسعود که و را حکیم ورب خوانده ،مینویسد :هنگوامی کوه هیوأت نماینودگی
قبیله إیاد ازنجران نزد رسول اکرم(ص) نمدند ،نن حضرت وقتی از این هیأت راجع به ق
بن ساوده پرسید ننان پاسخ دادند و فوت کرده است .پیامبر(ص) فرموود :خداونود قو
بن ساوده را بیامرزد ،هرگز اورا از یاد نمیبرم ،گویا هنوز در ماه حرام در بازار وکاظ به او
مینگرم که بر شتر سوار است و در حالی که اوراقی در دست دارد بوا وبوارات رسوایی
برا موردم خطبوه مویخوانود کوه ا موردم جموع شووید ،بشونوید ،نگواه گردیود و ...
(مسعود  .)33-37/1 ،ابن سعد با مضمون دیگر اشاره کرده که پیامبر اکرم(ص) پویش
از اسالم در بازار وکاظ ،ق بن ساوده را در حال خطبه خواندن دیده بووده اسوت (ابون
سعد .)917/1 ،در برخی ازنثار اسالمی از ق بن ساوده باونوان اسقف نجران یواد شوده
است (جاح  ،الحیوان 33/9 ،ثعالبی ،ص .)177او ازمسیحیت تثلیثی پیرو نمویکورد،
بلکه مسیحی منوفیزیتی بود و به وحدانیت خداوند اقرار میکرد و اوراب را بوه پرهیوز از
شرک فرا میخواند (ربیعی 793-777 ،شیخو ،شعراء النصرانیة قبل ا)سالم.)711 ،
بدین ترتی پیش ازاسالم نجرانیها مسیحی با اوراب حجاز تعامل داشتند .در نغاز
اسالم نیز گاه بارسول اکرم(ص) به مجادله میپرداختند .نمونها از نن ،مجادلوه در موورد
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حضرت ابراهیم بود .ابن هشام چنین نقل کرده است :مسیحیان نجران و احبار یهود نوزد
پیامبر(ص) نمدند و راجع به حضرت ابراهیم با شیوها جدلی با نن حضرت گفتگو کردند.
مسیحیان نجران گفتند :ما کان ابراهیمُ ا) نصرانیاً ،احبار یهود هم بیان کردنود :موا کوان
ابراهیمُ ا) یهودیاً ،در این میان نیاتی بر پیامبر(ص) بدین شرح نازل شد" :یا اهول الکتواب
لِم تُحاجّون فی ابراهیم و  ...ماکان ابراهیمُ یهودیاً و)نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً و موا
کان من المشرکین" (نل ومران 73-77 ،نوک  :ابون هشوام .)131/7 ،هموین مسویحیان
نجران هنگامی که قضیه مباهله پویش نمود ،پو از بررسوی پیامودهوا نن ،از مباهلوه
خوددار کردند .به گفته بالذر راهبان نجران با هم مشوورت کردنود ،نن گواه یکوی از
ننان گفت :نظر من این است که خورا و جزیوه بودهیم ،اموا در مباهلوه شورکت نکنویم
(بالذر  .)37-37 ،سپ پیامبر اکرم(ص) نامها به مسیحیان نجران نوشت و درنن نحوه
تعامل بین ننان و مسلمانان را مشخص کورد (وجیبوه .)177 ،در ارتبوا بوا مسویحیان
نجران و در فضا مباهله نیاتی از این قبیل بر پیوامبر(ص) نوازل شود (هموو" )173 ،اِنَّ
الدین وندهللا ا)سالمُ ( "...نل ومران" ،)13 ،و من یبت غیر ا)سالم دیناً فلن یُقبل منوه
("...همان" ،)37 ،اِنَّ هللا ربی و ربُّکم فاوبدوه هذا یرا ٌ مستقیم" (همان" ،)71 ،قُل یوا
اهل الکتاب تعالوا ا) کلمة سواء بیننا و بینکم الّا نعبد ا) هللا و )نشرک به شیئاً و)یتخوذ
بعضنا بعضاً ارباباً من دون هللا( "...همان.)71 ،

 .2حبشیهای مسیحی
مردم حبشه اغل مسیحی بودند .حاکم ننجا در نیموه سودۀ چهوارم دیون مسویحیت را
پذیرفت و این سرزمین به طور رسمی مسیحی شد .چوون پویش از نن در حبشوه نیوین
سازمان یافتها وجود نداشت و مردم ننجا اغل اجسام طبیعوی از قبیول نب ،درخوت و
بعضی از سنگها را میپرسوتیدند دیور نپاییود کوه مسویحیت در حبشوه بوه سوروت
گسترش یافت ،به طور که توا پایوان سوده پونجم مویالد در سراسور ایون سورزمین
کلیسا ها بسیار سر برنوردند و در مناطق یوع العبوور نیوز یوومعههوا متعودد
ساخته شدند ( .)Doresse, 62-64توسعه مسیحیت در حبشه ومدتاً ناشی ازنن بود کوه
در سدۀ پنجم سریانی ها با جدیت در این سرزمین به تبلی مسیحیت پرداختند ،مذهبی
که سریانیها به انتشار نن اهتمام داشتند نیین منوفیزیتی بود .با توجه به رابطه دیرینوه
و مداومی که بین حبشه و جزیرةالعرب وجود داشته ،همین مسیحیت منوفیزیتی بود که
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پیش ازدیگر مذاه مسویحی وارد جزیورةالعورب شود (اسود .)173 ،در قورن ششوم بوا
پشتیبانی امپراتوربیزان مسیحیت تقویت گردید و در سرتاسور حبشوه گسوترش یافوت
(.)Cameron, 114
پیش از اسالم ،حبشیها در غرب جزیرةالعورب ومودتاً بوه واسوطه لشکرکشویهوا
نظامی و فعالیتها تجار حضور مییافتند .اوراب حجاز و قریش نیز برا تجوارت بوه
حبشه رفت و نمد داشتند (طبر  )777/7 ،حتی بعداز حمله ابرهه بوه مکوه و شکسوت
و  ،رابطه تجار که ازقبل بوین اهوالی مکوه و حبشویهوا وجوود داشوت توداوم یافوت
( .)Jeffery, p.12حضور حبشیها در غرب جزیرةالعورب چنوان چشومگیر بوود کوه در
جنوب غربی این سرزمین ،ناحیها که ننها سکونت داشتند ،حبشات خوانوده مویشود
( .)Irvine, 3/9در قرن ششم میالد حضور حبشیها در غرب جزیورةالعورب بوه ویوژه
جنوب غربی نن باز هم گسترده شد .چرا که حواکم حبشوه بورا انتقوام از کشوتههوا
مسیحیان نجران به جنوب جزیرةالعرب لشکرکشی کرد (ابن هشوام 13-17/1 ،طبور ،
 191-177/7مسعود  .)173/9 ،در این دوره که سراسر قلمرو حمیریان را هر و مور
فرا گرفته بود ،حاکمان مسیحی حبشه به فکر اشغال حبشه افتادند .بوا ایون حوال ،ایون
اشغال با جنگهایی که میان امپراتور بیزان و ایران جریان داشت نیز بیارتبا نبوده
است .والوه بر این ،بین مسیحیان و یهودیانی که در نواحی یمون اسوتقرار یافتوه بودنود
رقابتها و مبارزات شدید وجود داشت که باوث نشفتگی بیشتر اوضاع یمن شده بوود.
در چنین شرایطی در قرن ششم میالد امیران حمیر مویکوشویدند توا بوا تکیوه بور
کنیسه یهود اغراض امرا مسیحی حبشه را خنثی کنند ،حتوی ذونوواس بورنن شود توا
جامعه مسیحی نجران را به کلی نابود سازد (بالشر .)71/1 ،ذونواس دریدد برنمد موردم
نجران در جنوب غربی جزیرةالعرب را با زور به نیین یهود درنورد ،اما نجرانیها با غیورت
دینی خایی به دفاع ازمسیحیت پرداختند .سرانجام ذونواس چاههوایی را حفرکورد و بوا
مکر و نیرنگ مسیحیان ننجا را به این چاهها افکند (ابن هشوام .)71/1 ،در قورنن نیوز بوا
ونوان ایحاب اخدود به این واقعه اشاره شده است (برو  .)3-1 ،هنگامی که خبور قتول
وام مسیحیان نجران به قیصر روم رسید او حاکم حبشه را مأمور مقابله با ذونوواس کورد.
دیر نپایید که از حبشه سپاهی به رهبر اریا و ابرهه به سو یمون فرسوتاده شود.
این سپاه توسط رومیها نیز تقویت گردید در نتیجه ذونواس شکست خورد و مسویحیت
به نجران برگردانده شد .چند بعد همین حبشیها به فرمانودهی ابرهوه بورا از میوان
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برداشتن کعبه به مکه حمله کردند ،ولی ننان دچارشکست سختی شدند که ذکور نن در
سوره فیل نمده است (ابن هشام 73-71/1 ،ولی.)137-131/9 ،
پ ازشکست مزبور ،حبشیها در غرب جزیورةالعورب پراکنوده شودند ،در مکوه نیوز
مهاجرنشینی پدید نمد که از نن به احابیش تعبیر شده است (ابن هشوام .)71/9 ،ازرقوی
به یراحت گفته که حبشی هوا در مکوه احوابیش خوانوده مویشودند (ازرقوی.)117/1 ،
احابیش با بنی بکر ،که طایفها از قریش بودند ،همپیمان شدند (ابون سوعد .)73/7 ،در
شفاء الغرام با ونوان همپیمانی قریش با احابیش ،به نقل از زبیربن بکار نمده که احابیش
با سایر تیرهها قریش از قبیل بنووبد مناف ،بنوحار بن وبد مناة و غیره نیز همپیمان
گردیدند (فاسی .)137/7 ،احتما) پ از همپیمانی ،حبشیها بورا ثروتمنودان قوریش
کارها گوناگونی انجام میدادند .از جمله از کاروانها تجار شان محافظت میکردنود
و برا ننان میجنگیدند .مثالً برخی از این احابیش در جنگ احد در یفوف قریش قورار
گرفتند ،در این نبرد حمزه ،ومو پیامبر(ص) ،توسط یکی از ننان که غالم جُبیربن مطعم
بود به شهادت رسید (ابن هشام.)77-71 ،
به این ترتی بعد ازشکست ابرهه ،شمار حبشیهایی که در مکوه ماندنود کوم نبووده
است چنانکه در کتاب المحبور بوا ونووان ابنواء الحبشویات ،بوه فرزنودانی از قوریش کوه
مادرشان حبشی بوده ،اشاره شده است (ابن حبی  .)917-917 ،برخوی از حبشویهوا
مسیحی برا قریش به کارها خدماتی مشغول بودند .برا مثال پ ازشکسوت سوپاه
ابرهه ،بسیار از حبشیها به اسارت قریش درنمدند ،از جمله این اسیران برکوه معوروف
به ام ایمن بود که سهم وبدهللا بن وبدالمطل  ،پودرپیامبراکرم(ص) ،گردیود و بوه ونووان
کنیز نزد او مشغول خدمت شد .هنگامی که نمنوه ،موادر پیوامبر(ص) ،در نزدیکوی یثورب
درگذشت او مدتی پرستار پیامبررا بر وهده داشت و توسط و نن حضرت از مدینه به
مکه نورده شود (ابوونعیم ایوفهانی 171 ،بخوار  .)31-31 ،بوالل بون ربواح حبشوی از
نخستین موالی بود که اسالم نورد( ،ابن هشام .)113/7 ،یکی دیگر از حبشیهوا بوه نوام
یالح بن ود غالم و خدمتکار وبدالرحمن بن ووف بود ،پیوامبر(ص) او را از وبودالرحمن
خرید و نن حضرت از این حبشی در جنگ بدر استفاده کرد (ابن سعد .)13/9 ،ابن سوعد
دراثرخویش به طورمکرر از غالمان حبشی سوخن بوه میوان نورده اسوت (هموو137/9 ،
17/3و .)133/3 33همچنین و به حضور نجار حبشی درمکه اشاره کرده و نیوز گفتوه
که نگین انگشتر رسول اکرم (ص) نیز توسط حبشی هوا سواخته شوده بوود (ابون سوعد،
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 .)73/3 137/1باتوجه به نشنایی و مناسبات گسترده حبشیها با اهالی حجازبود که بوه
دستورپیامبر اکرم گروهی ازیاران نن حضرت برا رهایی از نزار و اذیوتهوا مشورکین
قریش در سال 717م به حبشه مهاجرت کردند .پیامبرخطاب به یاران خوویش فرمودنود
اگر به حبشه بروید تحت حمایت حاکمی زندگی خواهید کورد کوه رنوج ومحنتوی نموی
بینید ،ننجا سرزمین ودالت ودادگستر است جایی که خداوند پریشوانیهوا ورنوجهوا
شمارا به نرامش ونسایش تبدیل میکند (ابن هشوام 913/1 ،قو .)Doresse, p. 88 :
این احساس نرامش را مسلمانان مهاجر به هنگام ورود به حبشه چنین ابراز کردنود" :موا
به بهترین پناهگاه رو نورده ایم ،زیرا دراینجا برا ما امنیوت وجوود دارد ،بودون هوی
گونه نزار خدا را وبادت میکنیم ونن چه را که خداوند دوست نودارد درایون سورزمین
نمی یابیم" (ابن سعد.)711/1 ،
رابطه بین اوراب حجاز و حبشیها چنان گسترده بود که نثار مکتوب حبشویهوا بوه
طور قابل مالحظها به داخل جزیرةالعرب سرایت کرد (اسد .)173 ،البته جفور کوه از
منظر زبانشناسی به این موضوع نگریسته اشاره کرده که چون در میان زبانها سامی،
زبان حبشی از همه به زبان وربی نزدیکتر بوده ،این زبان نفووذ زیواد در جزیورةالعورب
داشته است ( .)Jeffery, p. 12این نفوذ در قرنن نیز قابل مشاهده است ،زیورا واهههوا
متعدد حبشی در قرنن به کار رفته که از جمله میتوان ایون مووارد را ذکور کورد :کلموه
"شطر" در نیه "فول وجهک شطر المسجد الحرام( "...بقره ،)111 ،واهه "جبت" در نیوه
"یؤمنون بالجبوت والطواغوت" (نسواء ،)71 ،کلموه "مشوکاة" در نیوه "هللا نورالسوموات
وا)رض مثل نوره کمشکاة ( "...نور .)97 ،بخار با نوردن شواهد خاطرنشان کرده کوه
پیامبراکرم(ص) نیز توجه خایی به حبشیهوا داشوته ،و گویود :نجاشوی لقو حاکموان
حبشه بود و نن حاکمی که مهاجرت یاران پیامبر(ص) را به حبشه پذیرفت نامش یوحمه
یا ایحمه بوده که گفته شده در مورد او و ایحابش نیوه "لتجودنٌ اقوربهم موؤدة للٌوذین
نمنوا الٌٌذین قالوا انٌٌا نصار ذلک بان منهم قسیسین ورُهباناً و انهم )یسوتکبرون (مائوده،
 )37نازل شده است (بخار .)13-13 ،

 .3بصری پایگاه مسیحیت و مرکز تجاری شمال حجاز
بصوور ازشووهرها بووزرو شووام و مرکووز و)یووت حوووران بووود .براسوواس یافتووههووا
باستانشناسی ،این شهر قبل از اسالم یکی از پایگاهها ومده مسیحیت بود ،زیرا نثوار
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از کنیسهها و معابد باشکوه مسیحی در ننجا برجوا مانوده اسوت (افغوانی.)977-971 ،
مسیحیت در بصر چنان توانمند بود کوه از ننجوا در قلمورو غسوانیان گسوترش یافوت
(بالشر .)37/1 ،به نظر میرسد مسویحیان مسولط در ایون ناحیوه منوفیزیوتهوا بودنود،
هرچند ودها نیز تحت تأثیر روم شرقی به فرقوه ملکائیوان گورایش داشوتند (Jeffery,
 .)pp. 20-21ابن سعد به نبادانی ،بازار بزرو و قصرها شهر بصر اشواره کورده ،ولوی
ازکنیسه ها نن سخنی به میان نیاورده است (ابن سعد .)177، 117/1 ،اهل این ناحیوه
با ساکنان حجاز روابط گستردها داشتند به طور که در وصر جاهلیت نزد مردم حجاز
بصر نسبت به دمشق دارا شهرت بیشتر بود .شهر بصر جایگواه تواجران وورب و
حجاز بود .ننان از مناطقی همچون حبشه و یمن کا)هایی را به این شهر وارد میکردنود.
اوراب حجاز از بصر بیشتر شراب شام و شمشویرها معوروف ایون شوهر را بوه حجواز
مینوردند (افغانی .)931-931 ،971 ،همچنین اوراب از طریوق محوور حجواز و بصور ،
کا)ها شرقی از قبیل ابریشم و ادویه را به سواحل خاور مدیترانه منتقول مویکردنود
( .)Burns, p. 79در واقع بصر در شمال شوبه جزیوره وربسوتان مرکوز مهوم تجوار
وابسته به دمشق بود که دو راه مهم تجار شمال و جنوب جزیورةالعورب در ننجوا بهوم
میپیوستند ( .)Abel, 1/1275-1277با توجوه بوه اهمیوت تجوار بصور دولوت روم
شرقی برا حفاظت از نن ،قلعهها و دهها استوار بنا کرد تا از حمالت قبایل بودو و
یحراگرد به ننجا جلوگیر کند (افغانی.)977 ،
شواهد تاریخی نشان میدهد که شهر بصر برا اهل حجاز که روابوط بازرگوانی بوا
شام داشتند یکی از منازل تجار بوده است ،چنان که کاروان تجار ابوطال به مقصود
شام ،در بصر فرود نمد .به گفته ابن سعد درحالی که پیامبر(ص) دوازده ساله بود در این
کاروان شرکت داشت ،همو میافزاید ولما مسیحی در یومعه ننجا به مطالعوه مشوغول
بودند که یکی ازننان به نام بحیرا به هنگام مشاهده پیوامبر ،خطواب بوه ابوطالو گفوت:
نشانه نبوت در او وجود دارد مواظ و باشید .نن گاه کاروان از حرکت بوه سوو شوام
منصرف شد و از همانجا به مکه بازگشت (ابن هشام 713-717 ،ابن سعد.)177-179/1
همچنین گفته شده پیش از اسالم هنگامی که خود پیامبر اکورم)ص) سرپرسوتی کواروان
تجار حضرت خدیجه را به سو شام بر وهده داشت در بصر  ،نسطور ،راه مسیحی
ننجا ،پ از دیدار با پیامبر خبرداد که نن حضرت نخرین نبی است (ابن هشام719/1 ،
ابن سعد.)191/1 ،
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ناحیه حجاز و مرکز نن شهر مکه ،در مسویر جواده کواروانی قورار داشوت کوه در نن
تاجران ورب در جنوب حجاز تا نجران و یمن ،ودر شمال نن تا بصر و شوام در رفوت و
نمد بودند .همچنین شهر دومة الجندل ،که یاقوت نن را در شمار شهرها حجواز نورده،
و گفته پیش از اسالم مردم ننجا مسیحی بودند نیز در مسیر هموین راه و بوین یثورب و
شام واقع بود (یاقوت .)133/7 ،بدین ترتی  ،اقوام وورب در جریوان سوفرها تجوار از
فضاها گوناگون به ویژه محیط مسیحی تأثیر میپذیرفتنود و مسویحیت نیوز از طریوق
حضور حبشیها و هم به واسطه تجار ورب به حجاز راه یافت.
از قرائن تاریخی چنین برمینید که در سده ششم میالد در میان اوراب حجواز بوه
ویژه قریش ،گورایش فزاینودها بوه مسویحیت وجوود داشوت .در هنگوام ظهوور اسوالم
شاخصترین چهره مسیحی قبیله قریش ورقة بن نوفل بوده است .به ونوان مثال یعقوبی
خاطر نشان کرده که قومی از قریش گرایشها مسیحی داشته اند ،از جمله مینویسود:
از قریش از میان بنی اسد بن وبدالعز بن قصی ،وثمان بن حویر بن اسد و ورقة بون
نوفل بن اسد مسیحی شدند .همچنین به نفوذ مسیحیت در میان افراد از بنی تمویم و
ربیعه نیز اشاره کرده است (یعقوبی .)773/1 ،ورقة بن نوفل و مسیحی منوفیزیتی بوود
و اشعار نیز در زمینه توحیود و بنودگی خداونود یکتوا سوروده اسوت (شویخو ،شوعراء
النصرانیة قبل ا)سالم .)713 ،چون ورقة بن نوفل از دانایان قریش بود و اطالوات فراوانی
درباره تورات و انجیل داشت حضرت خدیجه راجع بوه وحوی نخسوتین و بعثوت پیوامبر
اکرم(ص) از او پرسید ،و پاسخ داد :این همان چیز است که بر موسی نیوز نوازل شوده
بود و خاطر نشان کرد که نن حضرت همان کسی است که ویسی بون موریم نمودن او را
بشارت داده و او نبیّ این امت است (ابن هشام 731-773/1 ،طبور  917/7 ،سوهیلی،
 .)737-731/1هنگامی که ورقة درگذشوت پیوامبر اکورم راجوع بوه و فرموود او را بوا
پوششی از حریر در بهشت دیدم ،چون او به من ایمان نورد و رسالت مورا تصودیق کورد
(سهیلی ،همانجا) .در مورد وثمان بن حویر باید گفوت گرچوه موادر و از مسویحیان
حبشه بوده است (ابن حبی  ،)913 ،اما به نوشوته ابون هشوام و از طریوق ارتبوا بوا
امپراتور بیزان به مسیحیت گرایش یافته بود به طور که نزد ایون امپراتوور از منزلوت
وِیژها نیز برخودار شده بود (ابن هشام .)779/1 ،با توجه به کس همین موقعیوت بوود
که در حدود سال  731م سعی کرد تا بزرگان مکه را متقاود کند که ریاست او را بر این
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شهر بپذیرند تا و بتواند با استفاده از نفوذ خویش از بیزان برا مردم مکوه امتیوازات
خایی به دست نورد ،ولی قریش پیشنهاد او را رد کردند (.)Watt, p. 7
مقارن ظهور اسالم در حجاز برخی از شعرا به مسیحیت گرایش داشتند .با ونایت بوه
این که ننان در جامعه ورب از موقعیت برجسته و ممتاز برخوردار بودند میتوان گفوت
که اینان نیز در گسترش نیین مسیحی نقش مهمی داشتند .شویخو از شوعرا مسویحی
زیاد از قبیل زُُهیربن خباب کلبی ،سالمةبن جندل ،ومروبن کلثوم ،زُهیربن ابی سُلمی
و اُمیةبن ابی یلت در حجاز در قورن ششوم مویالد نوام بورده اسوت (شویخو ،هموان،
ص .)793-111به ونوان مثال در مورد امیة بن ابی یلت گوید :و که اهول طوائف و از
قبیله ثقیف بود همواره از بتپرستی دور میکرد ،با قریش ارتبوا زیواد داشوت بوه
ویژه با وبدهللا بن جدوان ،که شخص یوالح و بخشوندها بوود ،رابطوه داشوت (هموان،
.)713
در مکه و یثرب پیش از اسالم نثار و نشانهها مسیحیت وجود داشت کوه مویتوانود
حاکی از نفوذ دیرپا این دین در شهرها یاد شده باشود ،چنوان کوه تصواویر حضورت
ویسی و مریم در کعبه رسم شده بوود .بوه نوشوته ازرقوی بوه هنگوام فوتح مکوه توسوط
پیامبراکرم(ص) ،نن حضرت دستور دادند که به جز تصاویر مریم و ویسی سوایر چیزهوا
داخل کعبه باید محو شوند (ازرقی .)173-177/1 ،به نظر میرسد که مسیحیان در مکوه
دارا معبد نیز بودهاند به طور که مقدسی از مسجد مریم در جوار کعبه سوخن گفتوه
است (مقدسی .)33 ،ظاهراً مسیحیان در یثرب مقبوره هوم داشوتهانود ،ازرقوی از مقبوره
نصار در اطراف این شهر خبرداده است (ازرقی .)733/7 ،بوه هرحوال ،از قورائن چنوین
برمینید که پیروان مسیح مقارن ظهور اسالم در غرب جزیرةالعرب و حجاز به طور قابول
مالحظها حضور داشتند تا جایی که اهالی این نوواحی از جهوات گونواگونی از توأثیرات
درخور توجه ننان بینصی نبودند.
نتیجه

بنابر ننچه گذشت و با تکیه بر قرائن تاریخی میتوان دریافت کوه مسویحیت در حجواز و
غرب جزیرةالعرب مقارن ظهور اسالم بوه طوور گسوتردها حضوور داشوته اسوت .نیوین
مسیحی از کانالها متعدد بوه ناحیوه حجواز سورایت کورده بوود کوه در ایون میوان
مسیحیان نجران ،بصور و بوه ویوژه حبشوه در گسوترش و تقویوت نن سوهم بیشوتر
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داشتند .از میان گرایش ها مسیحی ننچه در حجاز غلبه داشوته مسویحیت منووفیزیتی
بود .پیروان مسیح در نستانه ظهوراسالم در غرب جزیرةالعرب به یورت منوزو زنودگی
نمیکردند ،بلکه با اوراب مشرک ارتبا داشتند و هر زمان و جایی که فریت مییافتنود
ننان را به پذیرش مسیحیت ترغی میکردند .با این حال ،چون منوافع طوائوف وورب را
مورد تهدید قرار نمیدادند قبایل بزرگی مثل قریش نه تنها با گسترش مسیحیت چندان
مخالفت نمیکردند ،بلکه با مسیحیان همکار داشتند و از ننان در زمینوههوا مختلوف
استفاده میکردند.
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