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مستندات تاريخي نشانگر آن است كه قبل از ظهور اسالم ،برخي از قبايل عرب شبه جزيره مسيحي بودهاند ،و
نفوذ آنان در مقاطعي از تاريخ ،به اندازه اي رسيد كه توانستند حكومت تشكل دهند .در اين ميان بعضي از قبايل عرب
مسيحي ،داراي سلسله مراتب كليسايي بوده ،و اسقف و كشيش داشتند ،و در منطقه خود ،كليسا و صومعه بنا كرده
بودند .پس از ظهور اسالم ،كتاب آسماني مسلمانان كه خود را در امتداد اديان ابراهيمي همچون يهوديت و مسيحيت
ميديد ،به تصديق انجيل پرداخت ،و مسيحيان را اهل كتاب ناميد؛ اما اندك اندك ،باورهاي بنيادين مسيحي را با
انتقادهايي مواجه كرد ،و از آنان خواست تا از باورهاي نادرست خود دست بردارند .پس از اين دعوت ،برخي از
مسيحيان شبه جزيره اسالم آوردند ،و ديگر مسيحيان به پرداخت جزيه ملزم شدند.
واژگان کلیدی :مسيحيت ،اسالم ،شبه جزيره عربستان.

پيشينه تاریخي مسيحيت در شبه جزیره عربستان از ابتدای پيدایش تا صدر اسالم
مقدمه

مسيحيت به عنوان يكي از بزرگترين اديان جهان به شمار ميرود ،كه حدود دو هزار سال از
زمان پيدايش آن ميگذرد .در خالل اين مدت ،مسيحيت توانسته در بسياري از مناطق جهان
گسترش يابد ،و كليسا و صومعه بنا كند ،و حتي سلسله مراتب كليسايي تشكيل دهد .از آنجا كه
خاستگاه مسيحيت از خاور ميانه شروع شده ،در قرنهاي اوليه پس از ميالد مسيح ،كليساي شرق
رونق بيشتري نسبت به كليساي غرب داشته است؛ اما با گذشت چند قرن ،قدرت كليساي شرق رو
به ضعف نهاد ،و كليساي روم ،خود را به عنوان كليساي مادر معرفي كرد .يكي از عواملي كه باعث
تضعيف كليساي شرق شد ،ظهور اسالم در قرن هفتم ميالدي بود .اين دين جديد توانست در كمتر
از ده سال تمام جزيرة العرب را تحت نفوذ خود درآورد ،و تا دو قرن بعد ،از شرق تا خراسان و
طبرستان ،و از غرب تا فلسطين ،سوريه ،شمال آفريقا و بخشهايي از تركيه امروزي گسترش يابد.
البته كليساي شرق ،در قلمرو اسالمي ناپديد نشد ،و رهبران آن در دوران اموي و عباسي ،به دربار
نيز راه پيدا كردند ،اما در شبه جزيره عربستان اوضاع متفاوت بود .با گذشت چند دهه از آغاز
اسالم ،مسيحيت شبه جزيره كامالً از بين رفت و ديگر هيچ اثري از آن بر جاي نماند .يكي ديگر از
داليل تضعيف كليساي شرق ،بروز اختالفات عقيدتي و فرقهگرايي بود .سه فرقه اصلي كه در
مسيحيت شرق وجود داشتند عبارت بودند از ملكائيه ،نسطوريه و منوفيزيت ،كه دو فرقه اخير در
بخشهايي از عربستان نيز زندگي ميكردند .نسطوريان پيرو نسطوريوس بودند و بر اساس تعاليم
وي ،مسيح را داراي دو شخصيت الوهي و انساني ميدانستند ،كه به هم ضميمه شدهاند .شوراي
جهاني افسُس (431م) تعاليم نسطوريوس را محكوم كرد و اعالم نمود كه عيسي شخص واحدي
است كه داراي دو طبيعت الهي و انساني ميباشد ،و طبيعتهاي او با يكديگر وحدت كامل دارند
(ميشل .)103 :1387 ،اما منوفيزيتها از تعاليم اوتيخا پيروي ميكردند كه معتقد بود مسيح تنها يك
طبيعت داشت و آن طبيعت الوهي بود .باورهاي اوتيخا در شوراي جهاني كالسدون (451م)
محكوم شد ،و شوراي اسقفان ،با تاكيد بر مصوبات شوراي افسس اعالم نمود كه مسيح داراي دو
طبيعت الهي و انساني است كه در يك شخص ،به صورت متحد با يكديگر وجود دارند .كليساي
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قبطي مصر و كليساي سرياني ديدگاه شوراي كالسدون را نپذيرفتند و به منوفيزيت [تك ذات
انگار] معروف شدند ،و منوفيزيتهاي كليساي سرياني يعقوبيه نام گرفتند (همان.)104-103 :
مسيحيان راست كيش كه پيرو امپراطوري روم بودند ،و تعاليم شوراهاي جهاني را پذيرفته
بودند ،ملكائيه يا كالسدوني ناميده شدند ،و اغلب در قلمرو بيزانس زندگي ميكردند .اما يعاقبه و
نساطره ،در سوريه ،عراق و ايران مركزيت پيدا كردند ،و كوشيدند تا در پناه پادشاهي ايران،
باورهاي خود را كه بر خالف ديدگاه رسمي بيزانس بود ،گسترش دهند .اين دو مذهب ،در شبه
جزيره عربستان نيز نفوذ كردند و برخي از قبايل عرب را به كيش خود درآوردند .در اين نوشتار با
بيان تاريخچه مختصر مسيحيت در عربستان ،تعامل مسيحيان با عرب شبه جزيره و وضعيت آنان
پس از ظهور اسالم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 .1مسیحیت شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسالم

مسيحيت داراي پيشينهاي طوالني در ميان افراد عرب زبان ميباشد ،كه از زمان رسوالن تا
كنون امتداد دارد ،و بخش زيادي از تاريخ آن با تاريخ اسالم پيوند خورده ،و در داخل جغرافياي
جهان اسالم واقع شده است .بر اساس روايت كتاب مقدس ،در روز پنطيكاست كه حواريون از
روح پُر شدند ،يكي از زبانهايي كه به آن تكلم نمودند ،زبان عربي بود (اعمال رسوالن .)11 :2بنا
بر اين دور از ذهن نيست كه در ميان آن سه هزار نفري كه در همان روز به مسيح ايمان آوردند
(همان ،)41 :افرادي عرب زبان هم وجود داشتند و به هنگام بازگشت به وطن خود ،بشارت مسيح
را به ديگران نيز انتقال دادند .از سوي ديگر پولس در نامه به غالطيان ميگويد« :چون خدا كه مرا
از شكم مادر برگزيد و به فيض خود مرا خواند ،رضا بدين داد كه پسر خود را در من آشكار سازد
تا در ميان امتها بدو بشارت دهم ،در آن وقت با جسم و خون مشورت نكردم ،و به اورشليم هم
نزد آناني كه قبل از من رسول بودند نرفتم ،بلكه به عَرَب شدم و باز به دمشق مراجعت كردم .پس

82

پيشينه تاریخي مسيحيت در شبه جزیره عربستان از ابتدای پيدایش تا صدر اسالم

بعد از سه سال ،براي مالقات پطرس به اورشليم رفتم» (غالطيان .)18-15 :1بر اساس اين آيه،
اولين جايي كه پولس ،پس از ايمان آوردن به مسيح به آن سفر كرد و حدود سه سال نيز در آنجا
اقامت نمود ،مناطقي با زبان عربي و سرياني بوده است.
البته گسترش ايمان مسيحي به مناطق عرب زبان ،در دو قرن اول ميالدي داراي مدارك مطمئني
نيست ،اما پس از آن ،افراد زيادي به عنوان ايمانداران مسيحي در تاريخ عرب نام برده شدهاند .بر
اساس گفته يوسابيوس قيصري1،اسقف بُصري2،فيليپ ،يكي از امپراطوران عرب (244-259م)،
مسيحي بوده است .وي داستاني را درباره كوشش امپراطور براي شركت در مراسم عيد پاك سال
 ،244در انطاكيه نقل ميكند .در اين داستان ،او موفق نميشود در اين مراسم شركت كند تا زماني
كه به گناهانش اعتراف مينمايد (قيصري .)283 :1998 ،برخي از پژوهشگران به شهادت مورخان
در اين مورد اعتماد كردهاند ،اما ديگران آن را در حد يك شايعه در مقابل شواهد كفرآميز بودن
باورهاي فيليپ ،تنزل دادهاند ( .)Thomas, 2007: 2همچنين در منابع تاريخي ،نام برخي افراد به
عنوان اسقف جزيرة العرب آمده است .در يكي از نسخههاي مربوط به شوراي نيقيه (235م) ،نام
پامفيليوس طائي3،در فهرست شركت كنندگان به چشم ميخورد ،كه يك اسقف عرب از قبيله
طَيّ بوده است .فرد ديگري نيز به نام تئوتينوس عرب4،به عنوان يك اسقف عرب زبان ،در منابع
تاريخي نام برده شده است (همان) .هر چند اين اطالعات ،مختصر و گاهي مبهم هستند ،اما بيانگر
حضور مسيحيت در مناطق عرب زبان ميباشند و وجود سلسله مراتب كليسايي را در ميان آنان
نشان ميدهند.

1

- Eusebius of Caesarea.

2

- Bostra.

3- Pamphilus of the Tayenoi.
4

- Theotinus of the Arabs.
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در خالل قرن چهارم ميالدي ،برخي از قبيلههاي شمال عربستان به مسيحيت گراييدند ،و لخم
و غسّان از بارزترين آنها به حساب ميآمدند .اين قبائل كه در ميان دو امپراطوري روم و ساساني
قرار داشتند ،بارها از جانب شرق و غرب خود تحت فشار قرار گرفتند ،و به عنوان سپري براي
اين دو امپراطوري عمل ميكردند.
1ـ .1لخم

لخميون از قرن سوم تا اوايل قرن هفتم ،يعني تا زمان ظهور اسالم در شهر حيره و محدوده
وسيعي از مناطق اطراف آن حكومت كردند .حيره كه به عنوان مركز آنان شناخته ميشد ،در فاصله
سه مايلي قسمت جنوبي كوفه امروزي قرار داشت ،و اكنون جزء استان ديوانيه [قادسيه] ميباشد.
سكنه شهر حيره ،س ه دسته بودند :يا از قبيله تنوخ بودند ،يا از قبيله عباد ،و يا هم پيمانان غير
تنوخي بودند كه در آنجا زندگي ميكردند .عباديون كه كيش مسيحيت را اختيار كرده بودند ،به
داشتن توانايي خواندن و نوشتن شهرت داشتند و شعراي بزرگي در ميان آنان بود ،و چون خدا را
عبادت ميكردند ،عباديون ناميده ميشدند (أبونا.)25-24 :2 ،1993 ،
از آنجا كه در ميان فرمانروايان لخم ،افرادي به نام منذر يا إبن منذر زياد بودند ،به آنان مُناذره
نيز ميگفتند .نخستين كسي كه از فرمانروايان مناذره به مسيحيت درآمد ،إمرؤ القيس اول (-288
328م) بود (طبري53 :2 ،1967 ،؛ إبن خلدون ،)315 :2 ،1421 ،گرچه مسيحيت در ميان
حكمرانان لخم استمرار نداشت ،و بسياري از آنان دين زردشتي اختيار كردند .چرا كه پادشاهي
ايران با آنان هم پيمان شد تا به وسيله ايشان ،از مرزهاي شرقي خود در برابر روم محافظت كند .به
همين خاطر ،حكمرانان لخم به كيش زردشتي در آمدند تا همپيمانان ايراني خود را راضي نگاه
دارند .اما در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ميالدي ،مسيحيت به دين بسياري از درباريان و
اشراف حيره تبديل شد ،تحت نظارت سازمان اسقفي قرار گرفت .يكي از حاكمان لخم به نام منذر
ثالث ( ،)514-554كه از دشمنان امپراطوري روم به حساب ميآمد ،به خاطر همسرش كه يك زن
مسيحي از قبيله غسّان بود ،چند دير در اطراف حيره بنا كرد ،و در برابر تبشير مسيحيت در قلمرو
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خود مسامحه نشان داد ،و اين موجب شد تا مسيحيت در دوران او گسترش يابد (أبونا:2 ،1993 ،
.)28
پس از منذر ثالث ،فرزندش عمرو بن هند (554-570م) به فرمانروايي لخم منصوب شد .وي
كه پسر عمه إمرئ القيس ،شاعر شهير عرب بود ،به ادب و شعر اهميت بسياري ميداد ،و حيره در
زمان او به مأمن شعرا تبديل شد .او به كيش مسيحي درآمد ،و در دوران حكومتش مسيحيت به
ديانت غالب حيره تبديل شد ،و نسطوريان و منوفيزيتها در آنجا بسيار شدند .البته حكمرانان پس
از وي ،دوباره رزدشتي شدند ،تا اين كه نعمان بن منذر (585-613م) ،معروف به أبو قابوس ،به
حكمراني لخم رسيد .وي در سال 595م ،رسماً به مذهب نسطوري درآمد ،و به همراه مادر و دو
خواهر خويش ،كه همگي نسطوري بودند ،در تأسيس دير حيره مشاركت نمود .از آن زمان ،حيره
به موطن نسطوريان تبديل شد ،و مذهب نسطوري در آن گسترش يافت ( .)Hitti, 1970: 84از
جمله ديرها و كليساهاي مجلل و زيبايي كه در آن زمان در حيره بنا شده ،ميتوان دير توما را نام
برد (أبو الفرج اصفهاني ،بيتا .)122 :2 ،همچنين ديرهاي بسياري در اطراف حيره ساخته شد ،كه
دير مار إيليا از مشهورترين آنها است (خلف .)100 :2010 ،البته منوفيزيتها نيز در حيره فعاليت
ميكردند ،و سمعان ارشمي براي گسترش اين مذهب در حيره تالش بسياري نمود .تا آنجا كه آنان
در بين سالهاي  551تا  650ميالدي در اين شهر داراي اسقف بودند ،اما در اقليت قرار داشتند
(أبونا.)32 :2 ،1993 ،
حيره در سالهاي نزديك به ظهور اسالم ،تحت سيطره كامل ايران قرار گرفت ،تا اين كه خالد
بن وليد در سال  633م ،آن را تصرف نمود و از آن پس ،به قسمتي از قلمرو اسالمي تبديل شد .اما
تأسيس شهر كوفه در نزديكي آن ،اندك اندك از اهميت اين شهر كاست (بالذري450- :1988 ،
 .)455اين در حالي بود كه زوال حكومت غسانيان ،چند صباحي نسبت به دولت مناذره به تاخير
افتاد
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1ـ .2غسّان

قبيله غسان يكي ديگر از قبايل عرب بود كه از قرن دوم ميالدي ،در قسمت جنوبي سوريه
مأوي گزيد ،و در سرزمين حمص ،تدمر ،بتراء ،لبنان ،و حوران ساكن شد .در اواخر قرن چهارم
ميالدي ،امپراطوري بيزانس سعي نمود تا با غسانيان همپيمان شود ،و از آنان به عنوان سپري در
مقابل لخميون و متحدان ايراني آنها استفاده نمايد .اين اقدام كه در زمان امپراطور انسطاس (-491
 518م) رخ داد ،سرآغاز كشمكش و نزاع ميان لخميون و غساسنه گرديد .در سال  529ميالدي،
جنگي ميان غساسنه و مناذره در گرفت ،كه در آن يكي از حكمرانان غسان به نام حارث بن جبله
(528-569م) ،بر منذر ثالث (514-554م) ،فرمانرواي لخم پيروز شد .در اثر اين پيروزي،
ژوستنيانس اول (527-565م) ،زعامت تمام عربهاي قلمرو بيزانس را به حارث بن جبله داد ،و
لقب بطريق را به وي اعطا نمود .اين لقب كه در سلسله مراتب دربار روم ،از اهميت بسياري
برخوردار بود ،و بسياري از فرماندهان روم دوست داشتند كه آن را از قيصر دريافت كنند ،پس از
حارث بن جبله به فرزندانش انتقال يافت ،و در نسل او ادامه پيدا كرد (Hitti, 1970: 78-79؛
قنواتي.)51-50 :1984 ،
مركز غسانيان شهر جابيه بود ،و شهر بُصري نيز از ديگر مراكز مهم آنان به شمار ميرفت .در
سال  563ميالدي ،حارث بن جبله به قسطنطنيه رفت تا با امپراطور ژوستنيانس ديدار كند .وي
فرصت را غنيمت شمرد و از تيودوسيوس ،پاتريارك اسكندريه خواست تا كسي را به عنوان
مطران 1براي قلمرو او معين نمايد .وي نيز يعقوب البرادعي و تيودورس عربي را به عنوان مطران
براي منطقه او مشخص نمود .تيودورس به حيره رفت ،و يعقوب البرادعي ،شهر رها را مركز خود
قرار داد .وي تالش بسياري براي گسترش منوفيزيت انجام داد ،و مورد حمايت حارث بن جبله و
ديگر فرمانروايان غسان قرار گرفت ،و در حالي كه فرقه نسطوري در ميان لخميان مورد استقبال

1

 -12مطران به معناي سراسقف است ،و يكي از مقامهاي روحاني در سلسله مراتب كليساي شرق ميباشد كه يك
درجه پايينتر از پاتريارك قرار دارد.
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قرار گرفته بود ،وي توانست مذهب منوفيزيت را در قلمرو غساسنه گسترش دهد .به همين خاطر،
امروزه پيروان مذهب منوفيزيت در سوريه با نام يعقوبيان يا يعاقبه شناخته ميشوند ،گرچه
خودشان ترجيح ميدهند از نام كليساي ارتدوكس سرياني استفاده كنند (قنواتي52 :1984 ،؛ أبونا،
.)38 :2 ،1993
در دهههاي نزديك به ظهور اسالم ،فرمانروايي غسان با امپراطوري روم اختالف پيدا كرد ،و
حكمرانان غسان كوشيدند تا از امپراطوري روم استقالل پيدا كنند .اين جريان در ارتباط ميان
لخميون و پادشاهي فارس نيز رخ داد ،و انديشه داشتن يك حكومت مستقل را در سر فرمانروايان
لخم زنده كرد؛ اما هر دو امپراطوري كوشيدند تا اين جنبش را در ميان همپيمانان سابق خود
سركوب نمايند .يكي از پادشاهان ايران به نام كسري دوم ،نعمان ثالث (585-613م) ،حاكم لخم را
به همراه فرزندانش به قتل رساند ،و شخصي دست نشانده به نام اياس بن قبيصه طائي را به
فرمانروايي حيره منصوب كرد (إبن خلدون)318 :2 ،1408 ،؛ اما قبيله لخم ساكت ننشست و به
مبارزه با پادشاهي فارس ادامه داد .از سوي ديگر منذر بن حارث (569-582م) ،حاكم غسان،
توسط امپراطوري روم دستگير شد و به جزيرهاي تبعيد گشت ،و اين اتفاق فرزندان منذر را به
شورش عليه روم واداشت ( .)Hitti, 1970: 80نااميدي لخم و غسان از همپيمانان قبلي خود،
يعني ايران و روم ،و تقويت روحيه استقالل طلبي ،باعث شد تا در برابر مسلمانان ،مقاومت چنداني
از خود نشان ندهند .چرا كه آنان ،اسالم را به عنوان ديني تلقي ميكردند كه از درون شبه جزيره
برخواسته بود ،و مسلمانان را به عنوان برادراني ميديدند كه از نژاد عرب ،و هم زبان با آنها
هستند .لخم و غسان كه توان مقابله با اسالم را نداشتند ،سعي كردند تا اميدهاي خود به تشكيل
يك حكومت مستقل عربي را در زير سايه حكومت اسالمي جستجو كنند ،و بدين طريق از زير
فشار استعمار رهايي يابند .بدون شك ،فشار ايران و روم بر اين قبايل عربي ،عالوه بر حق آزادي
ديني كه اسالم در برابر پرداخت جزيه به مسيحيان اعطا مينمود ،مناذره و غساسنه را براي گشودن
دروازه شهرهاي خود در برابر مسلمانان متقاعد نمود ،و يا انگيزه آنان براي مبارزه جدّي عليه سپاه
اسالم را كاهش داد (أبونا.)40-39 :2 ،1993 ،
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تا اينجا تاريخچه مختصري از قبايل مسيحي شمال جزيرة العرب بيان گرديد .اما بايـد دانسـت
كه در قسمتهاي جنوبي جزيره نيز قبايلي وجود داشتند كه كيش مسيحيت را اختيار كرده بودند.

1ـ .3نجران

در جنوب شبه جزيره عربستان ،حكومتهاي متعددي شكل گرفت ،كه در اين ميان ميتوان
دولت معينيّه (1200-650ق.م) ،سبئيّه (650-150ق.م) ،حميريّه اولي (150ق.م300-م) ،و حميريّه
ثانيه (300-525م) را نام برد (أبونا .)8 :2 ،1993 ،در اوايل قرن چهارم ميالدي ،يعني در دوران
حكومت حميريه ثانيه ،مسيحيت منوفيزيت از حبشه [اتيوپي امروزي] وارد يمن شد ،گرچه هيچ
گاه نتوانست كليساي منظمي در آنجا تشكيل دهد ،و اكثر قبايل جنوب جزيره را با خود همراه
نمايد .مسيحيان اين منطقه كه به قبيله نجران تعلق داشتند ،به عنوان يك اقليت ديني ،به دولت
حميري جزيه پرداخت ميكردند .تا اين كه يكي از حاكمان صنعا به نام ذوالنواس ،كه فردي
يهودي بود ،تعداد زيادي از مسيحيان نجران را در حدود سال  523ميالدي به قتل رسانيد .اين
واقعه كه در برخي از منابع اسالمي ،در تفسير سوره بروج ذكر شده است (بروج8-4 :؛
بالغي ،)156 :1 ،1386،حكومت مسيحي حبشه را بر آن داشت تا در سال 525م ،از درياي سرخ
عبور كرده و براي نبرد با ذوالنواس وارد يمن شود .اين اقدام كه با مساعدت بيزانس نيز همراه بود،
باعث سرنگوني ذوالنواس و انقراض دولت حميري گرديد ،و يمن را تحت سلطه حبشه قرار داد.
اما در سال 531م ،يك مسيحي به نام أبرهه ،بر ضد حكومت حبشه برخاست ،و يمن را از سلطه
آن خارج نمود .أبرهه كه همپيمان بيزانس بود ،كليساي جامع صنعا را به عنوان يك مركز ديني
جايگزين براي كعبه ،كه در آن زمان معبد بتپرستان مكه بود بنا نهاد .او لشگري مجهز به پيل
سواران را براي مقابله با اين شهر فرستاد ،اما مداخله الهي بر ضد آنان ،شكست سنگيني را بر
ايشان تحميل نمود و باعث سرنگوني وي شد (فيل5-1 :؛ شيخ صدوق249 ،2 ،1413 ،؛ شيخ
مفيد .)314-312 :1413 ،سال  570م كه اين اتفاق در آن رخ داده بود ،عام الفيل نام گرفت ،و تا
زمان هجرت پيامبر اسالم كه در همين سال به دنيا آمد ،به عنوان مبدأ تاريخ عرب شناخته شد
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( .)Thomas, 2007: 3پس از آن ،پادشاهي فارس در سال 597م ،اين منطقه را به تصرف خود در
آورد ،و اين فرصت مناسبي براي گسترش مذهب نسطوري فراهم نمود .يكي از مشهورترين
اسقف هاي نجران ،قُس بن ساعده بود ،كه بنا بر بعضي روايات اسالمي ،حضرت محمد (ص) ،قبل
از بعثت او را مشاهده نمود ،و خطبه او در بازار عكاظ ،مورد توجه ايشان قرار گرفت (بزاز،1424 ،
 .)470 :11اما غير از لخم ،غسان و نجران ،قبايل ديگري نيز در حجاز ميزيستند كه كيش
نصرانيت را اختيار كرده بودند ،و برخي از آنان داراي سلسله مراتب نظاممند اسقفي بودند.

1ـ .4حجاز

سرزمين حجاز ،منطقهاي در غرب شبه جزيره عربستان ميباشد ،كه بين درياي سرخ و
سرزمين نجد واقع شده است .در اين منطقه چندين قبيله مسيحي زندگي ميكردند .به گفته
بالذري ،أيله [عقبه امروزي] و تبوك ،دو منطقه مسيحي نشين بوده است (بالذري.)75 :1988 ،
همچنين قبيله طيّ كه در ناحيه تيماء زندگي ميكردند ،و دو قبيله قضاعه و سليح كه ساكن وادي
القري بودند ،به همراه قبيله كنده و بخشي از بني كلب ،مسيحيت را برگزيدند .در يثرب نيز يك
مطران نسطوري به همراه دو اسقف حضور داشتند ،و برنامههاي عبادي را در سه كليساي اين شهر
برگزار مي كردند .اما در اين ميان ،شهر مكه به عنوان يك مركز تجاري در منطقه به حساب ميآمد،
و وجود كعبه به عنوان يك مركز ديني ،اهميت اين شهر را دو چندان كرده بود .هر ساله ،قافلههاي
بسياري براي عبادت يا انجام كارهاي تجاري به آنجا ميآمدند ،و قبايل عرب مسيحي نيز از اين
مسئله مستثني نبودند .بر اساس سنت عربي ،سخن گفتن فرشته خدا با هاجر ،كه در كتاب مقدس
نيز بيان شده (تكوين ،)17 :21در اين نقطه رخ داده بود ،و اين رويداد كعبه را به جايگاه مقدسي
براي مسيحيان عرب تبديل ميكرد .از همين روي ،آنان تمثال عيسي و مريم را در داخل اين خانه
قرار داده بودند ،و شعراي مسيحي مانند عدي بن زيد و أعشي ،در حالي كه در مقابل حجر األسود
ايستاده بودند ،صليب و خداي كعبه را در اشعار خود كنار هم ميآوردند ،و به هر دو قسم ياد
ميكردند (شيخو .)118-117 :1 ،1989 ،همچنين در ميان اهل مكه نيز مسيحيان سرشناسي زندگي
ميكردند ،كه از ميان آنها ميتوان برخي افراد قريش مانند عثمان بن حُوَيريث و پسر عمويش،
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ورقة بن نوفل را نام برد (يعقوبي ،بيتا .)257 :1 ،خديجه بنت خويلد نيز دختر عموي آنان بود كه
در سالهاي بعد ،به همسري پيامبر اسالم درآمد.

شكل حكومتهاي موجود در شبه جزيره عربستان ،قبل از اسالم (أبونا.)20 :2 ،1993 ،
 .2مسیحیت شبه جزیره عربستان در صدر اسالم

پيامبر اسالم در اوايل قرن هفتم ميالدي مبعوث شد ،و قرآن كريم در حدود سالهاي ( 610تا
632م) بر ايشان نازل گشت .مسيحيت ،كه در آن زمان بيش از سه قرن از حضورش در جزيرة
العرب ميگذشت ،براي مخاطبين قرآن نامي آشنا بود .بر همين اساس قرآن كريم ،با عنوان عامّ
«اهل الكتاب» يا عنوان خاص «نصاري» ،آنان را ياد كرده بود ،و هر دو عنوان ياد شده ،نوعي
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تكريم و احترام را نسبت به مسيحيان دربر داشت .عنوان اهل كتاب1به كساني اشاره داشت كه
پيش از اين ،كتابهاي آسماني چون تورات و انجيل را دريافت كرده بودند ،و آئينشان منشأ الهي
داشت ،و شامل يهوديان و مسيحيان ميشد .و عنوان نصاري نيز به ياران مسيح اشاره ميكرد كه به
درخواست ياري او پاسخ مثبت دادند (آل عمران52 :؛ صفّ ،)14 :و تمام مسيحيان را در بر
ميگرفت.
در مراحل اوليه ،قرآن تنها روش گفتگو با اهل كتاب را بيان مينمود (عنكبوت ،)46 :و خود را
مصدِّق كتب آسماني آنان معرفي ميكرد (فاطر31 :؛ أحقاف 12 :و  ،)30و به پيامبر اسالم نويد
ميداد كه بسياري از آنها به قرآن ايمان خواهند آورد (قصص52 :؛ عنكبوت .)47 :اما پس از
گذشت چند سال از نزول قرآن و آشنايي اهل كتاب با دين جديد ،انتقاداتي را نسبت به آنان ابراز
نمود .اين انتقادات با هجرت پيامبر اسالم به مدينه ،كه در مجاورت قبايل يهودي قرار داشت
مصادف شد .قرآن ضمن تكرار مواضع پيشين خود درباره تصديق تورات و انجيل (بقره41 :؛ آل
عمران3 :؛ نساء ،)47 :تفسيرهاي غلط يهوديان از كتاب مقدس (نساء46 :؛ مائده ،)41 :باورهاي
انحرافي آنان (بقره80 :؛ آل عمران24 :؛ مائده ،)77 :ايمان نياوردن بعضي از آنها به قرآن (بقره146 :
و 91؛ آل عمران )72 :و عدم پايبندي برخي از آنان به شريعت (نساء161 :؛ مائده )79 :را مورد
انتقاد قرار داد.
در اين ميان ،انتقاداتي كه متوجه مسيحيان شده بود سهم كمتري داشت ،و مهمترين نكوهشي
كه در مورد آنان بيان شده بود ،پيرامون آموزه مسيح شناسي2بود .قرآن كريم ،ضمن اين كه
مسيحيان را نزديكترين دوست مسلمانان معرفي ميكرد ،و فروتني كشيشان و راهبان را نيز
ميستود (مائده ،)82 :باور آنان به الوهيت مسيح (مائده ،)116 :پسر خدا بودن او (مريم ،)35 :و

1

- People of the Book.

2

- Christology.
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ايمان به تثليث (نساء171 :؛ مائده )73 :را مورد انتقاد قرار ميداد ،و اين تعاليم را منافي با توحيد
معرفي ميكرد.
تالشهاي پيامبر اسالم براي گسترش توحيد و مبارزه با بتپرستي ،بسياري از قبايل عربستان
را به سوي آن حضرت متمايل نمود ،تا اين كه در سال هشتم هجري (630م) ،مكه با كمترين
خونريزي به دست سپاهيان اسالم فتح شد (بالذري .)49-47 :1988 ،پيامبر اسالم در اين هنگام
وارد كعبه شد ،و دستور داد تا آن را از وجود بتها و تصاوير خدايان مشركان پاك كنند .برخي از
تاريخ نگاران نقل كردهاند كه در داخل كعبه تصاوير مالئكه و برخي از پيامبران و قديسان وجود
داشت ،و حضرت محمد(ص) دستور داد تا پارچهاي را از آب زمزم مرطوب كنند ،آن گاه دو
دست خود را بر تصوير عيسي و مريم نهاد و فرمود« :إمحوا جميع الصور إلّا ما تحت يديّ» ،جز
تصويري كه دستانم را بر آن نهادهام ،تمام تصاوير را پاك نماييد (أزرقي ،بيتا .)130 :1 ،اصل اين
روايت در مسند روياني آمده است (روياني ،)499 :2 ،1416 ،اما بايد توجه داشت كه مُسافع بن
عبد اهلل كه در سند آن وجود دارد تضعيف شده ،و از سوي ديگر ،سند داراي إرسال ميباشد
(الباني.)664 :12 ،1412 ،
با قدرت گرفتن اسالم و انتشار آن در جزيرة العرب ،اندك اندك ،مسيحيان به عنوان گروهي
محسوب ميشدند كه از روي آوردن به دين جديد خودداري كرده بودند .اين گروه اقليت ،به
شرط پرداخت جزيه ،از شركت در فعاليتهاي نظامي معاف بودند ،و در عين حال حمايت از آنان
بر ذمّه حكومت اسالمي بود ،و به همين خاطر در جامعه اسالمي به عنوان أهل ذمّه يا ذمّيّين
شناخته ميشدند (فييه.)34 :1990 ،
قانون جزيه كه در آيه  29سوره توبه مطرح شده بود ،در حقيقت بهاي برخورداري از حقوق
شهروندي ،و بهرهمندي از امنيتي بود كه حكومت اسالمي براي شهروندان خود تامين ميكرد .اين
حق از مسلمانان به صورت زكات و خمس و ديگر واجبات مالي اخذ ميشد ،و از اهل ذمه به
صورت جزيه .در مقابل ،حكومت اسالمي موظف بود براي آنان امنيت اجتماعي ايجاد كند ،و از
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جان و مالشان محافظت نموده و فضاي سالمي براي كسب و كارشان فراهم نمايد .اين همان
مطلبي است كه در تمام نظامهاي دموكراسي جهان امروز به صورت ماليات به چشم ميخورد .اما
عبارت «يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون» ،در آخر اين آيه به معناي پرداختن جزيه ،همراه
خضوع و فروتني در برابر آئين اسالم بود ،و نشانهاى براى همزيستى مسالمتآميز و قبول موقعيت
يك اقليت سالم و محترم در برابر اكثريت حاكم به شمار ميآمد .گر چه بعضى از مفسران آن را به
عنوان تحقير ،توهين و تمسخر اهل كتاب معنا كردند ،اما چنين معنايي نه از مفهوم لغوى كلمه
«صاغِرون» استفاده مىشود ،نه با روح آموزههاي اسالم سازگار است ،و نه با ساير دستوراتى كه
درباره طرز رفتار با اقليتهاى مذهبى به ما رسيده تطبيق مىكند (مكارم.)334 :7 ،1374 ،
مشهورترين گزارش تاريخي كه در مورد گرفتن جزيه از مسيحيان در زمان پيامبر اسالم وجود
دارد ،مربوط به مسيحيان نجران است .آنان در سال دهم هجرت ،براي تحقيق پيرامون نبوت
حضرت رسول به مدينه آمدند ،اما با توضيحات ايشان قانع نشدند و قرار شد با يكديگر مباهله
كنند؛1اما جاللت پيامبر و همراهان او مانع اين كار شد ،و مسيحيان از مباهله صرف نظر كرده ،و
به پرداخت جزيه تن در دادند .بر پايه معاهدهاي كه بين دو طرف بسته شد ،اهل نجران موظف
شدند هزار حلّه در ماه صفر ،و هزار حلّه در ماه رجب هر سال ،به عنوان جزيه پرداخت كنند ،و
در عوض پيامبر متعهد شد ،به شرط آن كه از رباخواري خودداري نمايند ،از جان ،مال ،سرزمين ،و
اماكن مذهبي آنان محافظت نمايد ،و اسقفان و راهباني را كه براي خود تعيين كردهاند تغيير ندهد
(بالذري72-71 :1988 ،؛ إبن سعد.)220 :1 ،1410 ،
اين واقعه به خوبي نشان ميداد كه خودداري مسيحيان از ايمان آوردن به دين جديد ،مجوز
كشتار آنان نميباشد ،و مسيحيان ميتوانند با گردن نهادن به قوانين مدني اسالم ،بر دين خود باقي

1
1

 - 15مباهله به معناي مالعنه ميباشد (جوهري ،)1642 :4 ،1407 ،و در آن هر يك از طرفين ،ديگري را لعن و

نفرين ميكنند تا به عذاب خدا گرفتار آيد ،و به اين ترتيب كسي كه حق با او است مشخص شود .قرآن كريم در آيه
 61سوره آل عمران به داستان مباهله پيامبر اسالم با مسيحيان نجران اشاره كرده است.
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بمانند و از حقوق شهروندي بهرهمند گردند .همچنين پيامبر اسالم ،پيروان خود را از ستم بر اهل
ذمه باز ميداشت ،و به آنان فرمود« :أَالَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ
شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة» (أبو داود ،بيتا ،)136 :3 ،آگاه باشيد كه هر كس به
هم پيمان خود ظلم كرده يا حقش را ضايع نمايد ،يا او را به مشقت بيندازد ،يا چيزي را بدون
رضايت از او بستاند ،من در روز قيامت با او احتجاج خواهم نمود .بر همين اساس ،أوزاعي ،يكي
از بزرگان مسيحيت در لبنان ،در نامهاي اعتراض آميز نسبت به رفتار صالح بن علي ،والي آن
منطقه ،به همين روايت نبوي استدالل كرد ،و عمل او را در تبعيد برخي از مسيحيان ،بر خالف
تعاليم اسالمي شمرد (بالذري.)163 :1988 ،
در سال نهم هجري كه عام الوفود نام گرفت ،بسياري از قبايل شبه جزيره به مدينه آمده و به
پيامبر اسالم ايمان آوردند و با او بيعت كردند .برخي از قبايل مسيحي نيز در ميان آنها بودند ،و
ايمان خود را به نبوت محمد (ص) اعالم كردند .شانزده تن از مسيحيان بني تغلب در همين سال
به مدينه آمدند و برخي از آنان مسلمان شدند ،و برخي ديگر در حالي كه صليبهاي زرّين بر
گردن آويخته بودند نزد پيامبر اسالم آمده ،و با او پيمان بستند كه فرزندانشان را به مسيحي شدن
مجبور نكنند (إبن كثير .)93 :5 ،1407 ،همچنين حاكمان حمير در اين سال اسالم آوردند و
فرستادگان خود ،حارث بن عبد كالل و برادرش نعيم را به همراه نامهاي كه در آن بر ايمان به
پيامبر اقرار كرده بودند ،به مدينه فرستادند .پيامبر اسالم نيز در جواب نامه آنان فرمود تا چنين
بنگارند« :انه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنّ له مثلَ ما لهم و عليه مثلَ ما عليهم ،و من كان
علي يهوديته أو نصرانيته فإنّه اليُفتَن عنها ،و عليه الجزية ،على كلِّ حالمٍ ذكرٍ او أنثى ،حرٍ او عبدٍ،
دينارٌ واف» (طبري ،)121 :3 ،1967 ،هر كس كه از ميان يهوديان يا مسيحيان ،اسالم آورد مانند
ديگر مسلمانان است ،و آنكس كه بر يهوديت يا مسيحيت خود باقي بماند ،از دين خود برگردانده
نخواهد شد ،بلكه بايد جزيه پرداخت كند ،و مقدار آن در سال بر هر فرد بالغي يك دينار است.
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دو جنگ نيز در زمان حيات پيامبر اسالم در برابر امپراطوري روم شرقي رخ داد ،كه هيچ يك
به منظور اجبار آنان به تغيير آئين نبود .اين دو نبرد عبارتند از غزوه تبوك ،در سال هفتم هجرت ،و
سريّه موته ،در سال هشتم .غزوه تبوك به خاطر خبري رخ داد كه درباره پيشروي ارتش روم به
سوي عربستان ،به پيامبر اسالم رسيد و آن حضرت براي مقابله با آنان ،لشگري تجهيز نمود و از
مدينه خارج شد .لشگر اسالم در مكاني به نام تبوك به مدت بيست روز خيمه زد ،اما از ارتش
روم خبري نشد و مسلمانان به مدينه بازگشتند .بنا بر اين اصالً جنگي صورت نگرفت ،اما
سختيهاي اين سفر ،امتحان بزرگي براي مؤمنان بود و منافقان را رسوا كرد (واقدي:3 ،1409 ،
 .)1015-1019اما سريّه موته به آن دليل شروع شد كه شُرَحبيل ،فرمانده سپاه مرزي شام با
عربستان ،سفير پيامبر را كه حامل نامهاي براي حاكم شام بود ،و در آن نامه او را به اسالم دعوت
كرده بود ،به قتل رسانيد .قتل سفير به معناي اعالم جنگ بود ،به همين خاطر پيامبر در پاسخ اين
گستاخي لشگري به موته گسيل داشت و با ارتش شام ،كه از توابع امپراطوري روم شرقي به
حساب ميآمد ،وارد جنگ شد (إبن سعد .)98-97 :2 ،1410،اين نبرد كه با شكست مسلمانان
همراه بود ،سرآغاز دشمني ميان حكومت تازه تأسيس اسالمي و امپراطوري بيزانس گرديد.
پس از رحلت پيامبر اسالم در سال يازدهم هجرت ،ابوبكر (11-13ق؛ 634-632م) زعامت
جامعه اسالمي را به عهده گرفت .وي ،در سال دوازدهم هجرت ،خالد بن وليد را به همراهي
سپاهي به سوي حيره فرستاد .در اين هنگام بزرگان شهر حيره نزد او آمدند ،و خالد آنان را ميان
سه چيز مخير نمود :پذيرش اسالم ،پرداخت جزيه ،و محاربه .آنان نيز پرداخت نود هزار درهم را
به عنوان جزيه قبول كردند ،و اين نخستين جزيهاي بود كه توسط مسلمانان ،از سرزمينهاي داخل
در قلمرو پادشاهي فارس گرفته شد (إبن أثير .)384 :2 ،1385 ،سپس ابوبكر ،خالد بن وليد را به
مرزهاي شام فرستاد ،تا با ارتش روم وارد جنگ شود ،اما قبل از پايان اين نبرد درگذشت ،و عمر
بن خطاب (13-23ق؛ 644-634م) به جانشيني او رسيد .در همين دوران بود كه سپاه خالد
توانست در نبرد يرموك بر لشگريان روم غلبه كند ،و دمشق را در سال چهاردهم هجري فتح نمايد
(إبن عساكر .)111 :2 ،1419 ،پس از اين بود كه شهرهاي حمص ،بعلبك ،قنسرين ،حلب ،انطاكيه،
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و بيت المقدس به تصرف مسلمانان در آمد (إبن أثير .)499-491 :2 ،1385 ،اين در حالي بود كه
لشگريان فارس نيز نتوانستند در برابر مسلمانان مقاومت كنند ،و در سال پانزدهم هجري ،در نبردي
كه قادسيه نام گرفت شكست خوردند (ذهبي ،)365 :1 ،1413 ،و به اين ترتيب ،مناطق وسيعي از
امپراطوري روم و ايران به قلمرو اسالمي اضافه شد .برخي از قبايل مسيحي جزيرة العرب نيز
مسلمانان را در اين نبردها ياري ميكردند و دوشادوش آنان ميجنگيدند .قبيله تغلب به زعامت
إبن مردي فهري ،و قبيله نَمِر به زعامت أنس بن هالل نمري در فتح عراق به مسلمانان كمك
كردند (إبن خلدون253 :2 ،1421 ،؛ طبري .)464 :3 ،1967 ،همچنين دو قبيله مسيحي لخم و
جذام نيز در فتح قنسرين مسلمانان را ياري نمودند (واقدي.)101 :1 ،1417 ،
با گسترش فتوحات اسالمي ،عمر بن خطاب پرداخت جزيه را كه قبل از اين به عنوان قانون
«جزيث» در حكومت ساسانيان اعمال ميشد (إبن أثير455 ،1 ،1385 ،؛ فييه ،)34 :1990 ،بر
ششصد هزار نفر الزم گردانيد .وي ،ثروتمندان را به پرداخت  48درهم ،افراد متوسط را به پرداخت
 24درهم ،و افراد تنگدست را به پرداخت  12درهم الزام نمود (حموي ،)274 :3 ،1995 ،و
بينوايان ،كهنساالن ،زنان ،كودكان ،بردگان ،نابينايان و راهبان را از پرداخت جزيه معاف كرد (أبونا،
.)49 :2 ،1993
عمر بن الخطاب بر اساس روايتي كه در منابع اهل سنت از پيامبر اسالم نقل شده ،دستور داد
تمامي مسيحيان و يهوديان شبه جزيره ،به شام و عراق كوچ كنند ،تا جزيرة العرب مخصوص
مسلمانان گردد (أصبحي .)334 :3 ،1413 ،اين روايت كه از عايشه ،همسر پيامبر نقل شده ،يكي از
وصيتهاي آن حضرت ،در ساعات آخر زندگي را بازگو مينمايد كه فرمود« :لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ
الْعَرَبِ دِينَان» ،در جزيرة العرب دو دين باقي نخواهد ماند (شيباني .)371 :43 ،1420 ،عمر از اين
حديث چنين فهميد كه غير مسلمانان بايد از شبه جزيره بيرون بروند ،و تنها مسلمانان در آن ساكن
باشند؛ اما برخي از دانشمندان شيعي ،با انكار صدور چنين حديثي از پيامبر اسالم ،اين كار وي را
مغاير با پيمانهايي دانستهاند كه ميان پيامبر و اهل كتاب نوشته شده بود ،و به آنان اجازه ميداد به
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شرط پرداخت جزيه و خودداري از انجام كاري بر عليه مسلمانان ،در جزيرة العرب زندگي كنند و
بر آئين خود باقي بمانند (أبو الصالح حلبي319 :1404 ،؛ طبري آملي .)527 :1415 ،به هر ترتيب،
فرمان عمر باعث جا به جايي مسيحيان شد ،و اين پاياني بود براي حضور مسيحيت در شبه جزيره
عربستان.

نتیجه گیری

-1يكي از آئينهايي كه قبل از اسالم در شبه جزيره عربستان وجود داشته ،دين مسيحيت بوده
است .قبايل لخم و غسان ،از مهمترين قبايل مسيحي آن منطقه بودند كه از اوايل قرن چهارم
ميالدي تا سالهاي نزديك به ظهور اسالم ،توانستند حكومت تشكيل دهند .همچنين قبيله نجران و
برخي از قبايل منطقه حجاز نيز به كيش نصرانيت در آمده بودند .در ميان برخي از اين قبايل،
سلسله مراتب كليسايي وجود داشت ،و نام برخي از صومعهها و كليساهاي آنان در تاريخ ثبت
شده است.
-2با ظهور اسالم و گسترش آن در جزيرة العرب ،مسيحيان به عنوان اهل ذمه شناخته شدند ،و
برخي از آنان در اثر تعاليم قرآن ،به اسالم گراييدند و برخي بر اساس قانون شريعت اسالمي به
پرداخت جزيه تن در دادند.
-3پيامبر اسالم هيچ يك از مسيحيان شبه جزيره را مجبور به تغيير كيش نكرد ،و آنان تا زماني
كه قوانين حكومت اسالمي را مراعات ميكردند ،در حمايت اسالم قرار داشته ،و ميتوانستند بر
دين خود باقي بمانند ،و آزادانه مناسك مذهبي خود را انجام دهند.
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.19ذهبي .محمد بن احمد ،)1413( ،سير أعالم النبالء .بيروت .مؤسسه الرساله .چاپ نهم.
.20روياني.محمد بن هارون ،)1416( .المسند .قاهره.مؤسسة القرطبه.
.21شيباني.أحمد بن حنبل ،)1420( .المسند ،بيروت .مؤسسة الرساله.چاپ دوم.
.22شيخ صدوق .محمد بن علي ،)1413( .من ال يحضره الفقيه ،قم .انتشارات جامعه مدرسين.
چاپ دوم.
.23شيخ مفيد .محمد بن محمد ،)1413( .األمالي.قم .كنگره شيخ مفيد.
.24شيخو اليسوعي ،)1989( .لويس .النصرانيه و آدابها بين العرب الجاهليه.بيروت .دار المشرق،
چاپ دوم.
.25طبري .محمد بن جرير .)1967( ،تاريخ األمم و الملوك ،بيروت .دار التراث ،چاپ دوم.
.26طبري آملي .محمد بن جرير بن رستم ،)1415( .المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب.
قم.كوشانپور.
.27فييه.جان موريس ،)1990( .أحوال النصاري في خالفه بني عباس .مترجم.حسني
زينة.بيروت.دار المشرق.
.28قنواتي .جورج شحاته ،)1984(.المسيحية و الحضارة العربيه ،بغداد .المؤسسة العربية
للدراسات النشر .چاپ دوم.
.29قيصري .يوسابيوس ،)1998( .تاريخ الكنيسه .مترجم .القمص مرقس داود.قاهره .مكتبة
المحبه.
.30ميشل .توماس .)1387( ،كالم مسيحي ،مترجم .حسين توفيقي .قم ..دانشگاه اديان و
مذاهب.چاپ سوم.
.31مكارم.ناصر ،)1374( .نمونه .تهران ،دار الكتب االسالميه.
.32واقدي .محمد بن عمر ،)1409( .المغاز .بيروت ،موسسه األعلمي .چاپ سوم.
 .)1417( .................... .32فتوح الشّام .بيروت .دار الكتب العلميه.
.33يعقوبي.احمد( .بيتا) ،تاريخ يعقوبي .بيروت .دار صادر.
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