
 
  تاثير نصرانيان بر اسالم 

 
 
 

، وقتی که محمد به عنوان پيامبر ظهور کرد، گرچه مردم عربستان اعتقاداتی مذهبی داشتند که بر سر آنها با يکديگر توافق داشتند
  .  اما کتاب نوشته شده ای در اين زمينه نداشتند

  
آبا و اجداديشان است. اما در مکه گروههايی زندگی می دعوت مردم به دين تا محمد با استناد به آن ادعا کند که ماموريت او 

کردند که که صاحب کتاب بودند و ان کتابها را وحی می دانستند. طبيعی است که محمد وپيروانش کمترين اعتنايی به اين بخش از  
  جامعه مذهبی نمی کردند. 

  
آن به آن برمی خوريم گواه اين مدعاست. چهار قرعنوان اهل کتاب که به يهوديان و مسيحيان اطالق شده و در بيشتر جاهای 

نصرانيان.  -۴زرتشتيان   -٣يهوديان  -٢مسيحيان   -١گروهی که در مکه ساکن بوده و صاحب کتاب بودند از اين قبيل هستند: 
ايی را بر سزذکر شده است. بعدا" خواهيم ديد که همه اين گروه های مذهبی تاثير ب ١٧گروه در سوره حج آيه  ۴نام همه اين 

  اسالم نوپا بر جا گذاشتند. اما تاثير نصرانيان به نسبت از بقيه کمتر بود.
  
باز هم نام آنان ذکر شده ، شروع می کنيم. دانش ما  ۵٩در ابتدا ، تحقيق خود را با اين بخش از مردم که در سوره بقره آيه  

. ابوفيدا از قول ابو اسعل يکی از نويسندگان قديمی يت ميکندکفادرباره نصرانيان اندک است اما همين مقدار کم برای منظور ما 
عرب نقل می کند که " اهالی سوريه قديمی ترين مردم دنيا هستند که آدم و پسرانش به زبان آنان سخن می گفتند." آنان نصرانی 

  هستند و مدعيند که مذهب آنان مذهب شيث و انوخ (ادريس ) است.  
  

شيث نسبت می دهند. در اين کتاب انسانها به راستگويی و حمايت از غريبان و چيزهايی از اين قبيل به کتابی دارند که آن را 
تشويق شده اند .و همچنين اعمال شيطانی برشمرده شده و دستور داده شده است که از انها دوری جويند. نصرانيان مراسم 

نوبت از اين هفت وعده مطابق  ۵از در شبانه روز می باشد. که نم گوناگون مذهبی دارند از جمله مراسم آ نان، اجرای هفت وعده
نماز مسلمانان است. ششمين وعده نماز در هنگام سحر است و هفتمين آن در پايان ششمين ساعت شب است. آنان همانند 

  مسلمين معتقدند که بايد نمازشان از روی ميل و با تمرکز کامل بر روی آنچه می خوانند، باشد.
   

ان  بدون اينکه سجده بروند يا رکوع کنند بر مردگان نماز ميگزارند و ماه روزه آنان نيز سی روز است. اگر ماهی که در انينصر
روز به انجام اين امر عبادی می پردازند. در پايان ماه روزه نيز با دين  ٢٩روز ،  ٣٠ان روزه می گيرند کوتاه باشد به جای 

روند. زمان روزی داری آنان از ربع چهارم شب تا هنگام غروب آفتاب روز بعد است. نصرانيان می هالل ماه به استقبال عيد فطر 
در زمانيکه پنج سياره زحل ، عطارد، مريخ، ونوس و مشتری به منطقه البروج خود می رسيدند جشن عيدفطر را برگزار می  

 کردند. برای خانه کعبه نيز احترام خاصی قائل بودند.
 

چه ذکر کرديم به خوبی درميابيد که مسلمانان هر انچه را که فکر می کنند توسط جبرئيل بر محمد وحی شده است در با توجه به ان
روز طول می کشد و هنگام روزه داری از طلوع  ٣٠حقيقت از مراسم مذهبی نصرانيان قرض گرفته اند. برای مثال ماه روزه 

هيم ديد که زمان روزه داری از منابع يهوديان گرفته شده است.  چه بعدا" خوا آفتاب تا غروب آفتاب می باشد. اگر  
 

نوبت نماز می خوانند. با توجه به اينکه خواندن نماز شب و نافله اختياريست  ۵هنوز هم مسلمانان عيد فطر را جشن می گيرند و 
ان در نمازهايشان رکوع و سجود دارند يان است. مسلمانبنابر اين تعداد وعده های نماز آنان همانند تعداد وعده های نماز نصران

اما زمانی که بر مرده ها نماز می گزارند به رکوع و سجود نمی روند. و باالخره همه ما واقفيم که مسلمانان برای خانه کعبه 
باشد . احترام زيادی قائل هستند. البته ممکن است که همه اين مراسم بين قريشيان و نصرانيان مشترک بوده   

 
رانيان بر محمديان انجا مشخص می شود که مردم طائف و مکه وقتی از مکالمات خود با محمديان با خالد سخن گفتند با تاثير نص

 فرياد گفتند " ما نصرانی شده ايم"
 



که مذهب آنان  فرض بر اين است که نصرانيان بخشی از مسيحيان بودند . اما بعصی آنان را متعلق به ماندائين ها ميدانستند 
يبی از عرفان و بت پرستی بابليان قديم بود. گرچه در ظاهر به طور گسترده ای ضد مسيحيت می نمود، امابا اين وجود عناصر ترک

 معينی را از زرتشتيان ، يهوديان و مسيحيان به عاريه گرفته بودند. 
 

در جسمهای گوناگونی از جمله هابيل  ،شيث ، است که سيدرا رابا  ماندائينها نام خود را از ماندا گرفته اند. در کتاب آنان ذکر شده
انوخ و يحيی تعميدگر حلول کرده است. و باالخره آنا ن معتقدند که عيسی مسيح به ظاهر به صليب کشده شد و در حقيقت او به  

.)١۵٩دنيای نور و جاودانگی پيوست. اين ايده بارها در قرآن تکرار شده است( سوره نسا آيه   
 

ت ما در مورد نصرايان اندک است، به طور قطع نمی توانيم نظر بدهيم که تاثير آنان بر اسالم ،از آنچه ذکر شد از آنجا که اطالعا 
 بيشتر بوده است. در ادامه به تاثير يهوديان بر اسالم خواهيم پرداخت.

 
 ترجمه : ايراندخت

 
فصل سوم   tisdall.wنوشته  ranthe origin and sources of koبرگرفته از کتاب      INFLUENCE OF SABIAN AND JEWISH 

IDEAS AND PRACTICES. 
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