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چکیده
جاذبههای بازرگانی جزیرةالعرب باعث جذب شماری از پی روان ادی ان اله ی در ن اا ی
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
لفحات 30 - 5

مقدمه

در آموزههای دین اسالم ،مسلمانان در قبال پیروان دیگر ادییان ،بیا هید

برقیراری

امنیت و للح در جامعه ،به اتخاذ رویکردهای همزیستی و رفتار مسالمتآمییز تولییه
(آلعمران )103 :و «اهلالکتاب» نیز به گفتمان مشترک توحییدی «کلمة سیوا بیننیا و
بینکم ألّانعبد إلّا اهلل» دعوت شدهاند (آلعمران .)۶4 :با تشیکیل حکومیت مسیلمانان در
مدینه ،هر یک از جوامع دینی شبهجزیره مواضع متفاوتی در برابر آن در پیی
پیامبر

در بدایت امر مشی دعوت ،موعظه ،استدالل ،و مناظره را به بهترین روش بیا

پیروان ادیان الهی ،ازجمله مسییحیان ،در پیی
پیامبر

گرفتنید.

گرفیت (نحیل .)125 :اسیا

سیاسیت

پرهیز از زور و اجبار در پذیرش دین جدید بود .طبیعتیا چگیونگی رفتیار بیا

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

جماعات مختلف مسیحی حاضر در شبهجزیره بر اسا

مواضع آنان در برابر مسلمانان

طرحریزی میشد .نظر به اینکیه الگوهیای رفتیاری ایین دوران بیا اهیل کتیاب مسیتند
سیاستهای حکمرانان بعدی در میورد آنیان قیرار گرفتیه ،بازشناسیی الگیوی روابیط
سیاسی-نظامی پیامبر

با جماعات مسیحی شبهجزیره و توضیح علل و دالییل اتخیاذ

این مواضع مفید خواهد بود .در این پژوه  ،کوش
شود که چرا مواضع سیاسی-نظامی پیامبر

شده به ایین پرسی

پاسیخ داده

در مواجهه با مسییحیان نیواحی مختلیف

شبهجزیره متفاوت بودهاست .نیز تالش شده تشریح شیود سیاسیتهیای مسیلمانان در
برابر اهل کتاب چه تی ثیری بیر وضیع اجتمیاعی آنیان در جامعیۀ مسیلمانان بیر جیای
نهادهاست.
پی فرض پژوه

۶

این است که مسیحیان یمن ،نجران ،و نواحی شرقی شبهجزییره،

به دالیل متعدد ،ازجمله ارزیابیشان از محدودیتهای نظیامی خیود ،تیرجیح دادنید از
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اساس ،مسیحیان جناب و غرب شبهجزیره ،ک ه ب ه برت ری پی امبر گ ردن نهادن د ،ب ا
پرداخت جزیه از آزادیهای دینی و مذهبی برخاردار شدند و نق ش خ اد را در اقتص اد
نجران فظ کردند .ولی مسیحیان شمال ش بهجزی ره ،بن ا ب ه عل ل مختل  ،،مااض ع
خصمانهای برابر پیامبر اتخاذ کردند و با تقابالت نظامی روبهرو ،و درنهایت ،وادار به عق د
قراردادهای صلح و پرداخت جزیه شدند.
کلیدواژهها :جزیرةالعرب ،پیامبر  ،مسیحیت ،یمن ،نجران ،اهل کتاب.

دینی و مذهبی برخوردار گردند و به این طریق ،مانع از دست دادن موقعییت اقتصیادی
خود شوند .در طر

دیگر ،مسیحیان شمال شبهجزیره ،بنا بیه دالییل دیگیری ،ازجملیه

امکان دریافت حمایت از روم و نیز موقعیت اجتماعی و اقتصادی متفاوتشان بیا وضیع
مسیحیان فوقالذکر ،مواضع خصمانهای برابر پیامبر
در این بارهها و با این رویکرد ،پژوه

اتخاذ کردند.

مستقلی لورت نگرفتهاست .مقالۀ پی ِ رو،

با توجه به ضرورت بحث ،تالش دارد تحقیقات معالران را در باب این موضوع مرور
کند و استنباط و تحلیل جدیدی ارائه دهد.
چگونگی گسترش مسیحیت در جزیرةالعرب

تاریخ دقیق ورود مسیحیت بیه شیبهجزییره چنیدان واضیح نیسیت .دربیار میذهب
پیگولوسکایا5۶ ،؛ سالم .)38۶ ،عوامل مختلفی به نفوذ مسییحیت در شیبهجزییره قیوت
بخشید که از آن میان نق

بیزانس بااهمییتتیر اسیت .بیرای نمونیه ،در زمیان تسیلط

حبشیان بر یمن ،بیزانسیان با سفیرانی که پیدرپی نزد حبشیان میفرستادند ،میخواستند
آنان را به لشکرکشی به ایران تحریک کنند .ازسویدیگر ،مناسیبات تجیاری و سیاسیی
(نولدکیه232 ،؛ رشیید جمیلیی23۶ ،؛

et al, 298

 .)Fisherداعییان ،مبلّغیان ،راهبیان ،و

بازرگانان مسیحی ،که همراه با کاروانهیای بازرگیانی از لیحرای سیوریه و سیرزمین
غسّانیان به حیره و منطقۀ لخمیان و از آنجا به توقفگاههای منذر یا نعمان و به نجیران و
لنعا و منطقۀ حمیریان میرفتند ،ممکن بود عامیل دیگیر گسیترش مسییحیت در ایین
نواحی باشند (پیگولوسکایا۶11 ،؛ جواد علی .)1۶3/12 ،عالوهبراین ،آشنایی اعیراب بیا

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

حبشه با یمن میتوانسیت عامیل مهمیی در گسیترش مسییحیت در شیبهجزییره باشید

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

نسطوری و گسترش آن در میان اعراب شواهد و مدارکی وجود دارد (یعقوبی257/1 ،؛

مسیحیت تا حدی نیز تحتت ثیر مناسبات تجاری آنان بیا سیرزمین حبشیه ،کیه منطقیۀ
تجارت قریشیان بوده ،قرار داشتهاست (طبری .)328/2 ،همچنین حملۀ دولیت حبشیه،
بهفرماندهی اریاط و ابرهه ،به سرزمین یمن را ،که باعث شد قبایل عیرب سیاکن در آن
نواحی در تما

مستقیم با مسیحیت قرار بگیرند ،نباید از نظر دور داشت .بااینهمیه و
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تقابل نظامی با دولت اسالمی دوری جویند و با پذیرش پرداخت جزییه ،از آزادیهیای

در آنجا پیروان چندانی به دست آورد .علت این ناکامی را بایید در آمیوزههیا و مبیادی
مسیحیگری ،که بسیار پیچیده و مشکل بود ،جست .افزون بر اینکیه ذهینهیای سیاد
اعراب از درک پیچیدگیهای مسیحیت عاجز بودند ،اخیتال

فرقیههیای مسییحی نییز

اعراب بدوی را از پیروی این آیین بیزار میکرد (حسن ابراهیم حسن .)۶۶/1 ،بیر ایین
اسا  ،مسیحیت نتوانست چندان در شبهجزیره ،بهویژه نواحی مکیه ،مدینیه ،و طیائف،
طرفدارانی جذب کند.
مناطق و قبایل مسیحینشین شبهجزیره

گسترش و انتشار مسیحیت در شبهجزیره ،که بهدنبال فعالیتهای تبلیغی ،تجیاری ،و
نظامی لورت گرفته بود ،زمینۀ شکلگیری مناطق شهری و روستایی مسییحینشیین را
فراهم کرد .از مناطق مهمی که مسیحیت در آن انتشار یافته ،یمن است که از ابتدای نیمۀ
دوم قرن چهارم میالدی شاهد حضور پیروان این دین بودهاست .برخی ،مهمترین علیل
انتشار مسیحیت در یمن را انگیزههای دینی گفتهاند و بعضی نیز انگیزههیای سیاسیی و
اقتصادی قیصران روم و چشمداشت آنان را به یمن از جملۀ این علل دانستهاند (شوقی،
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

99؛ سالم .)101 ،بخشی از بسط مسیحیت در یمن نیز مرهیون میراوده و آمدوشیدهای
برخی مسیحیان بود؛ برای نمونه ،بعضی از رومیان که پیماننامههایی بیا حمیرییان ضید
شاپور دوم ،پادشاه ساسانی ،منعقد میکردند ،برای تجارت دریایی بیه یمین مییرفتنید
(شیخو57 ،؛ جورج خضر.)1۶ ،
نجران .در جنوبغربی شبهجزیره قرار داشت و از مهمترین مناطق مسییحینشیین و
بنا به گزارش طبری ،از مراکز اللی مسیحیت در جزیرة العیرب بیود (طبیری.)119/2 ،
برخی ،مسیحیان نجران را کهنترین جامعۀ مسیحی جزیرةالعرب و اغلب آنهیا را پییرو
کی

منوفیزیت دانستهاند که کم وبی

با کلیسای حبشه ارتبیاط و وابسیتگی داشیتهانید

( .)Jeffery, 21بنا به پارهای گزارشها ،ورود مسیحیت بیه نجیران در  500مییالدی و از
طریق فیمون راهب ،از اهالی شام ،و توسط عبداهلل بن ثامر ،بودهاست (طبیری119/2 ،؛
8

.)Greenslade, 4-5
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بهرغم زمینههای مختلف نفوذ و گسترش مسیحیت در شبهجزیره ،مسییحیت نتوانسیت

مذحج و کنده ،که در تقاطع راه ارتباطی و تجیاری حضیرموت و حییره قیرار داشیتند،
تحت ت ثیر دیانت مسیحی قرار گرفته بودند (حموی.)۶03/5 ،
عمان .از مناطقی بود که مسیحیت در آن از طریق مبلّغانی که از عیراق آمیده بودنید،
رواج یافت .در ت یید حضور مسیحیان در این ناحیه میتیوان بیه بقاییای ییک کلیسیای
نسطوری ،مربوط به اواخر عصر ساسانی در الکورا ،واقع در جزیر سربنیییا  ،اشیاره
کرد که شرقیترین کلیسای نسطوری در سواحل خلیج فار

است

( Hellyer, 16; King

.)and Hellyer, 5-7; King et al, 63-74; King 1998
یمامه .قبل از اسالم ،بخ

اعظم ساکنان یمامه از قبیلۀ بنوحنیفیه بودنید کیه بنیا بیه

نوشتۀ مورخان مسلمان ،آیین نصرانی داشتند .در یمامیه و نیواحی شیرقی شیبهجزییره،
مسیحیان ساکن بودند و هبوذة بن علی نصرانی فرمانروای آنها بود (ابینهشیام3۶۶/2 ،؛
بحرین .در شیرق شیبهجزییره و در سیواحل خلییج فیار

واقیع بیود و سیاکنان

در جاهلیت از قبیلۀ بنوعبیدالقیس بودنید کیه بخشیی از آنهیا دیین مسییحیت داشیتند
(شیخو.)27 ،
گزارشهای تاریخی به حضور مسیحیان در سرتاسر نواحی شرقی شبهجزییره اشیاره
نواحی شرقی شبهجزیره ،کلیساها و لومعههای نسطوری فراوانی کاوش شدهاست کیه
از مهمترین آنها میتوان به کلیسای القصور در فیلک  ،و کاوشهیای جزییر عکیا در
کویت ( ،)Bernard & Salles, 7-22و تاج ،جبیل ( ،)Langfeldt 1994و جبلبری (

Potts,

 )203-204اشاره کرد.
دومةالجندل .شامل قلعه و روستاهایی میان شام و مدینه بود که حیاکم و سیاکنان آن
بر کی

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

دارند .کاوشهای باستانشناسی نیز این مهم را ت یید میکننید؛ بیرای نمونیه ،در بیشیتر

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

طبری۶45/2 ،؛ شیخو.)28 ،

مسیحی بودند (بالذری ،جمل.)39/10 ،

تیما .از دیگر روستاهای شبهجزیره و بین شام و وادیالقری واقع شده بود که بهدلیل
نزدیکی به شام ،تحتت ثیر مسیحیت قرار گرفته بود و بخشی از ساکنان
بودند (واقدی.)1031/3 ،

مسیحی شیده

9

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:41 +0330 on Saturday December 14th 2019

حضرموت .موطن قبایل کنده و از نواحی رواج مسیحیت بیود (شییخو .)27 ،قباییل

 .)292/1حاکم آن در آستانۀ ظهور اسالم ،یوحنیا بین روبة و بیر دیین مسییحیت بیود
(ابنهشام525/2 ،؛ واقدی1031/3 ،؛ طبری.)108/3 ،
جربا و اذرح .در شمال شبهجزیره و شرق اردن کنونی و مسیحینشین بیود (بکیری
اندلسی130/1 ،؛ حمیری.)21 ،
بیه مسییحیت

افزونبراینها ،قبایل مختلفی در شمال شیبهجزییره بودنید کیه گیرای

داشتند .ضجاعم (ابوالفدا )72/1 ،و قبایل سلیح ،تنوخ ،غسان ،بهرا  ،و بلی ،که از بطون
بنیقضاع بودند ،ربیع  ،جُهین  ،بنونهد ،بنوعذرة ،ایاد ،نمر ،تغلة ،،عبةدالقیس ،شةیبان،
عباد ،عامل  ،لخم ،جذام ،و بخشی از قبیلۀ حارث بن کعب ،از مهمترین قبایل ساکن در
شمال شبهجزیره و شام بودند که تحتت ثیر مسیحیت قرار گرفته و به این آیین گیروش
پیدا کرده بودند (بالذری ،فتوح البلدان14۶ ،؛ مسعودی82/2 ،؛ یعقوبی .)20۶/1 ،دولیت
بیزانس در تالش بود مسیحیت را در میان این قبایل گسترش دهد و پیوندی سیاسیی و
دینی با آنان ایجاد کند تا از این طریق از آنان بهعنوان متحد و همچنین دیواری دفیاعی
مقابل سایر قبایل مهاجم ،که مرزهای این امپراتوری را تهدید میکردنید ،اسیتفاده کنید.
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

این موضوع را مسعودی بهخوبی روایت کرده و نوشتهاست که بهکارگیری قبایل غسان
توسط رومیان در جهت دفع حملۀ سایر اعراب ،که در لحراهای مجاور حضور داشته
اند ،بودهاست (مسعودی.)83/2 ،
مکه .از دیگر مناطقی بوده که بر اسا

گزارشهای تاریخی ،مسیحیان در آن حضور

داشتهاند .بنا به این گزارشهیا ،مسییحیان پیی
داشتند .در زمان فتح مکه ،پیامبر

از والدت پییامبر

در مکیه حضیور

دستور دادند که بتها را بشکنند و تصاویری را که

بر دیوار مکه بود ،پاک کنند .از جملۀ این تصاویر ،تمثال حضرت عیسی

و میادرش،

مریم بود (واقدی834/2 ،؛ ازرقی ،)1۶5 ،که بیانگر سابقۀ حضور مسیحیان در این شیهر
است .افزونبراین ،بر اثر همنشینی ،برخی از بزرگان قیری

نییز مسییحیت را پذیرفتیه

بودند که از آن میان میتوان به عثمان بن الحویوث ،ورق بن نوفیل ،شةیب بة ربیعة ،
10

رئاب بن برا  ،زید بن عمر بن نفیل ،و ابوقیس صرم بن ابیاُنس اشاره کرد (ابنهشیام،
223/1؛ یعقوبی257/1 ،؛ ابنقتیبه.)59-58 ،
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اَیلة .مسیحینشین بیود و در انتهیای حجیاز و ابتیدای شیام قیرار داشیت (حمیوی،

مواضع قبایل مسیحی شمال شیبهجزییره و شیام در مقابیل دعیوت پییامبر

و در

مقایسه با سایر نواحی شبهجزیره کامال متفاوت بود .پیوند سیاسی و دینی قبایل نصرانی
شمال شبهجزیره ،ازجمله بهرا  ،سلیح ،تنوخ ،غسان ،کلیب ،لخیم ،و جیذام بیا دولیت
بیزانس ،سبب موضعگیری آنها برابر پیامبر

شده بود و این امر حتی تا دوران ابوبکر

هم ادامه داشت (ابناثیر .)403-402/2 ،نخستین برخورد نظامی پیامبر
شمال شبهجزیره به زمان اعزام سپاه به دوم الجندل و پی

بیا مسییحیان

از جنگ خندق برمییگیردد

(مسعودی.)281/2 ،
پیامبر

طی چند مرحله به شمال شبهجزیره سپاه اعزام کردند؛ اولین بیار در سیال

پنجم هجری ،عدهای از ساکنان دوم الجندل ،بهرهبری اکیدر بن عبدالملک کندی ،برای
به دوم الجندل لشکرکشی کردند .هرچند در این واقعه جنگیی رخ نیداد ،مسیلمانان بیه
تعدادی از گلههای احشام دست یافتند و تعیدادی شیتر بیه غنیمیت گرفتنید (واقیدی،
403/1؛ مقدسی .)۶99/2 ،بار دیگر در شعبان سال ششم هجری ،سریۀ عبدالرحمن بین
عو

بهقصد دوم الجندل تدارک دیده شد .پیامبر

عبدالرحمن بین عیو

را همیراه

هفتصد نفر پیاده به آن منطقه اعزام و به آنها تولیه کردند که مکر و فریب به کار نبندند
آنها ،که مسیحی بود ،مسلمان شد و گروهی از افراد قبیله نیز اسالم را پذیرفتند و برخی
دیگر پرداخت جزیه را ترجیح دادنید (واقیدی .)5۶1/2 ،در سیال هشیتم هجیری نییز،
پیامبر

حارث بن عمیر را بهعنوان سفیر نزد شیرحبیل بین عمیر و کیارگزار هرقیل

فرستادند ،اما حارث کشته شد و در پی آن ،پیامبر سههزار نفر را بهسرکردگی زیید بین
حارثه ،جعفر بن ابیطالب و عبداهلل بن رواح برای جنگ به موته اعیزام کردنید .سیپاه

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

و هیچ کودکی را نکشند .نتیجۀ این لشکرکشی آن بود که البغ بن عمرو کلبیی ،رئییس

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

بازرگانان زحمت ایجاد کرده بودند و بنا بر آن ،پیامبر

با سپاهی متشکل از هزار نفر

هرقل با حدود لدهزار نفر در بلقا تجمع کردند و قبایل عرب مسیحی لخیم و جیذام
هم به آنها پیوستند .در جنگی که رخ داد ،هر سه فرمانده سپاه مسلمانان کشته شیدند و
خالد بن ولید سپاه را به مدینیه هیدایت کیرد (بیالذری ،فتةوح البلةدان1۶4 ،؛ مقدسیی،
 .)230/4سومین لشکرکشی به شمال شبهجزیره منجر به غزو تبوک در رجب سال نهم
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مواضع سیاسی-نظامی پیامبر

در برابر مسیحیان شمال شبهجزیره

دادهاند؛ برخی معتقد بودهاند این غزوه بهخونخواهی از کشیتهشیدگان در سیریۀ موتیه،
بهویژه جعفر بن ابیطالب ،رخ دادهاست (یعقوبی )1۶7/2 ،و عدهای دیگر بر آن بودهاند
که علت بروز این جنگ لشکرکشی امپراتور روم ،هرقل ،بههمراه قبایل عیرب مسییحی،
به قلمرو دولت نوپای مسلمانان بودهاست (واقدی989/3 ،؛ بالذری ،فتوح البلةدان-۶7 ،
 .)۶8عالوه بر این دو عامل ،مسئلۀ مهمی که باعث اعزام سپاه به دوم الجندل شد ،تنبیه
قبایل عرب مسیحی شمال شبهجزیره بود که در راههای تجاری و بازرگانی ناامنی ایجاد
کرده بودند .ضمن این لشکرکشیها ،پیامبر

میتوانست قبایل باجگیر را تنبیه و زمینۀ

امنیت شاهراهی اقتصادی را که به شامات منتهی میشد ،فراهم کند .بهویژه آنکه دولیت
نوپای مدینه نمیتوانست فقط به اقتصاد داخلی قناعت کند و بخشی از نیازهای ساکنان
مدینه از طریق بازارهای شام ت مین میشد .بنابراین یکیی از اهیدا

پییامبر

از ایین

اعزام نیروها ت مین امنیت در محورهای موالالتی تجیاری بیود کیه توسیعۀ اقتصیادی
جامعۀ مسلمانان به آن وابسته بود .چنانکه مهمترین عامل لشکرکشی و اعیزام سیپاه در
سال پنجم به دوم الجندل ،شکایت بازرگانان و تجار ازعملکرد نادرست اکییدر ،عامیل
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

هرقل ،و سختگیریهایی بود که وی بیر اهیالی إعمیال مییکیرد (مقدسیی .)214/4 ،از
طرفی ،انتخاب دوم الجندل بهعنوان محل و مقصد اعزام ،بهدلیل اهمیت نظیامی آن هیم
بود ،چراکه بهمثابه درواز حرکتهای بعدی سپاه مسلمانان بیه شیمار مییرفیت و نییز
تهدیدی برای رومیان بود .افزونبراین ،این لشکرکشیها زمینۀ آشنایی هرچهبیشتر سیپاه
مسلمانان را با نواحی شمالی شبهجزیره فراهم میکرد .ازاینرو و با توجیه بیه اهمییت
سیاسی ،نظامی ،و اقتصادی مناطق شمالی شبهجزیره ،پیامبر

همواره مقابله با رومیان

و قبایل عرب مسیحی شمالی را در نظر داشتند.
پیامبر

و اکیدر بن عبدالملک کندی نصرانی

پیامبر ،بهقولی دَه ،و بهقولی بیست روز ،در تبوک توقف کردنید (ابینهشیام527/2 ،؛
ابناثیر .)281/2 ،ایشان بار دیگر خالد بن ولید را بیههمیراه  420سیوار در میاه رجیب
12

بهمقابلۀ اکیدر بن عبدالملک کندی نصرانی ،که پادشاه دوم الجندل و از قبیلۀ کنده بیود،
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هجری ،شد (ابنهشام .)515/2 ،مورخان اسالمی دربار علت جنگ تبوک دو نظر ارائه

رساند و قلعۀ دوم الجندل را تصر

کرد و دوهزار شتر ،هشتصد برده ،چهارلد زره ،و

چهارلد نیزه را به غنیمت گرفت و با اکیدر قرارداد للحی منعقد کیرد .سیپس وی را
نزد پیامبر

فرستاد .رسول خدا

هم به شرط پرداخت جزیه بیا او لیلح و وی را

آزاد کرد و به دوم الجندل بازگرداند (ابنهشام ،همانجا؛ واقیدی .)1025/3 ،پییامبر
برای دلجویی و حفظ جایگاه اجتماعی و احترام به دین اکیدر برای وی لباسی بهعنوان
هدیه ارسال کردند و سپس در نامهای که مبتنی بر امان و لیلح بیود ،بیرای وی جزییه
تعیین کردند (واقدی .)1029/3 ،در نامهای که پیامبر

بیرای اکییدر فرسیتاد ،حقیوق

اجتماعی مسیحیان کامال محترم شمرده شده بود .در این نامه ،حقوق مالکیت بر زمین و
دارایی از مهمترین مواردی بوده که میورد ت کیید رسیول خیدا

قیرار گرفتیهاسیت.

مسیحیان ،به شرط اسالم آوردن ،از کلیۀ مزایا و امکاناتی که مسلمانان از آنها برخوردار
شرایط بهتری برای تازهمسلمانان در نظر گرفته شده بود .این عملییات نظیامی در حید
یک مانور بود و باوجوداین ،دسیتاوردهای مهمیی بیرای مسیلمانان بیه همیراه داشیت؛
ازجمله آنکه عبور از بیابانهای بزرگ و پرمخاطره و طی مسافت زیاد تا منطقۀ جنگیی،
محک خوبی برای ارزیابی عملکرد سپاه مسلمانان در مقابله با دشمن و برآوردن اهدا
مرزداران و امرای محلی تبوک از نتایج این حرکت نظامی بود .پرهیز پیامبر

از تقابل

با اعراب مسیحی شمال شبهجزیره در راستای حفظ مرزها و ایجاد امنیت در آن نواحی
توسط همان قبایل نیز بود و پیامبر با عقید پیمیانهیایی بیا آنیان و اتخیاذ چنیین روش
مسالمتآمیز و هوشمندانهای ،عالوه بر حفظ امنیت مرزهای شمالی شبهجزییره ،امنییت
راههای موالالتی تجاری و بازرگانی را نیز ت مین کردند.
تعامل سیاسی پیامبر

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

دینی و پیروی از دستورهای رسول خدا

بود .بهعالوه ،عقد چندین معاهد للح بیا

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

بودند ،بهرهمند میگردیدند و حتی در برخی از موارد ،مانند پرداخت زکیات گوسیفند،

با مسیحیان ایلة ،جربا ،و اذرح

اسالم آوردن برخی از اعراب مسیحی و پذیرش نظام جزیه از سیوی برخیی دیگیر،
ساکنان ایل  ،جربا ،و اذرح را تحت ت ثیر قرار داد ،چنانکه یوحنا بن روب  ،پادشاه ایلة ،
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فرستادند .خالد اکیدر را اسیر کرد و برادرش ،حسان را ،که مقاومت کرده بود ،بیه قتیل

پیامبر

رفتند .زمانی که یوحنا به حضور پیامبر

تعظیم کرد .پیامبر

رسید ،بیا اشیار سیر بیه ایشیان

نیز به وی فرمودند سرت را بلند کن! پس با او للح کرد و بُردی

یمانی به وی هدیه داد و فرمود وی را در خانۀ بیالل اقامیت دهنید .سیپس پییامبر
اماننامهای برای وی و اهیالی منیاطق میذکور و شیرکای تجیاری آنیان لیادر کردنید.
پیامبر

برای اهل ایل  ،که شامل سیصد مرد میشدند ،سیصد دینار جزیه تعییین کیرد

(واقدی1029/3 ،؛ ابنسعد .)220-219/1 ،این مالیات گروهی و تعیینشده از پول نقید
بود .رسول خدا

قبل از بازگشت به مدینه نیز امیاننامیهای نوشیتند و بیرای اهیالی

مسیحی جربا و اذرح ،که از توابع فلسطین و بلقا و بهروایتیی در تبیوک سیاکن بودنید،

ارسال کردند و بر اهالی آنجا لد دینار برای یکسیال تعییین کردنید (بیالذری ،فتةوح
البلةدان .)89-88 ،همچنین زمانیکه  1۶نفر از نمایندگان قبیلۀ تغلب (اعم از مسییحی و
یهودی) نزد پیامبر

آمدند ،رسولخدا با آنیان لیلح کردنید کیه در نتیجیۀ آن ،آنهیا

توانستند آیین خود را حفظ و در ذمۀ مسلمانان باشند ،مشروط به اینکیه فرزندانشیان را
به مسیحی شدن ترغیب نکنند (ابنسعد.)239/1 ،
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

تصمیمات و شگردهای نظامی پیامبر

منجر به گسترش اسالم به شمال شبهجزیره

و در میان قبایل مسیحی آن نواحی شد بهگونهای که در مرزهیای جنیوبی امپراتیوری
روم و مقارن جنگ تبوک ،نشانههایی از گرای

به اسالم دیده میشد؛ چنانکه یکیی از

فرماندهان رومی که در جنگ تبوک شرکت داشت ،اسیالم آورد و بیا وجیود فشیارها،
حاضر نشد به مسیحیت بازگردد و سرانجام بیه اتهیام خیانیت کشیته شید (ابینهشیام،
 .)591/2بهعالوه ،این حرکتهای نظامی ت ثیر مثبتیی در افیزای

روحییۀ مسیلمانان و

تضعیف امپراتوری روم و قبایل عرب مسیحی تحت سلطۀ آنان داشیت و دسیتاورد آن
عقد چندین معاهد للح با قبایل عرب مسیحی در مناطق مرزی شمال شبهجزیره بیود
که به آن اشاره شد .البته تعامل مسالمتآمیز و تولیۀ فرماندهان به دعوت بیه اسیالم و
اجتناب از فریب و نیرنگ و رعایت حقوق کودکان ،زنان ،و سالمندان و پرهیز از جنگ
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را ،بهعنوان استراتژی اللی نبردهای پیامبر
نیز نباید نادیده گرفت.

با قبایل عرب مسیحی شمال شبهجزیره،
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بههمراه گروهی از اهیالی شیام و یمین و گروهیی از قباییل جربیا و اذرح بیه حضیور

برگزیدند و حتی به سپاه هرقل پیوستند و یار یگر وی شدند ،برخورد نظیامی

پیامبر

قابلتوجهی با پیامبر

نداشتند و حتی برخی از قبایل مسیحی بیا ارسیال نماینیدگانی

اسالم را پذیرفتند و برخی هم به شرایط ذمه تندادنید .پییامبر

نییز در برخیورد بیا

مسیحیان سه موضع پذیرش آنان ،تعیین جزیه ،یا جنگ را در پی

گرفتند .البته پییامبر

تدابیر نظامی خود را با توجه به عملکرد مسیحیان به کار میبستند ،چنانکه در مناسبات
با مسیحیان جنوب و غرب شبهجزیره هیچگونه برخورد نظامیای پی
آنچه در باب قراردادهای ذمه میان پیامبر

نیامد.

با مسیحیان شمال شبهجزیره قابلتوجیه

است ،این است که پیامبر با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و همچنین میزان توانمندی
کسانی که قرارداد ذمه را پذیرفته بودند ،اقدام به اخذ جزیه میکردند .به همین دلیل ،در
منییاطق مس ییحینش یین مختلییف ،می یزان ثییابتی از جزی یه ولییول نم ییشیید .همچن یین
آنان میکرد؛ برای نمونه ،هنگامیکه عبداهلل بن ارقم را برای ولیول مالییات اهیل ذمیه
فرستاد ،فرمود« :آگاه باشید که هرکس بر هیمپیمیان مسیلمانان سیتم کنید ییا بیشیتر از
قدرت

بر او تکلیف کند یا او را ناقصالعضو کند یا اینکه بهاکراه چییزی از او مطالبیه

کند ،من در روز قیامت دشمن او خواهم بود» (ابویوسف.)139 ،

مناسبات بازرگانی و رشد تجارت در نواحی یمن و نجران از یکسو ،و قابیلتهیای
زراعی و شهرت ساکنان آنها در زمینیۀ سدسیازی و توانمنیدی ادار سیسیتم آبییاری و
آبرسانی و نظارت بر آن از دیگر سو ،باعث رونق هرچهبیشتر آنها شده بود (قاسیمی،
 .)28وجود درختان کُندر و لمغ گیاهی که در انحصار ساکنان آنها بود نیز باعث شیده

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

اهمیت اقتصادی یمن و نجران برای پیامبر

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

رسولخدا

در مواجهه با اهل ذمه ،همیشه تولیه به حفظ جایگاه اجتماعی و انسانی

بود این مناطق از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار شوند ،بهطوری که رشد این درختان
زمینۀ ترویج مشاغل و پیشههایی همچون قایقسازی و درنتیجه ،ارتباطات دریایی را بیا
مناطق دوردستی همچون هند فراهم کیرده بیود (عبیدالرحمان خضیر .)170 ،برخیی از
گیاهانی که در یمن و نجران و نواحی اطرا

آنها مییروییدنید ،در لینایع نسیاجی و
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با وجود اینکه مسیحیان شمال شبهجزیره عموما مواضع خصمانهای نسبت به دعوت

سرزمینهای مجاور ارسال میشد (نورة عبداهلل .)170 ،ساکنان یمن در عرلیۀ سیاخت
ادوات نظامی ،بهویژه سپر و شمشیر ،و نیز تولید پارچۀ کتانی نیز شهرت زیادی داشتند
(افغانی371-370 ،281 ،؛ علی عامر .)21 ،یمن در لنعت تولید چرم هم زبانزد بیود و
نواحی جرش ،لعد ،و زبید آن از مراکز تولید چرم به شمار مییرفتنید (مقدسیی-85 ،
 .)87لنعت منسیوجات و پوشیاک هیم در یمین رونیق فیراوان داشیت؛ مشیهورترین
منسوجات یمن بُرد یمانی و جامههای سعیدی و عدنی بود (ابنفقیه .)94 ،با توجیه بیه
شرایط آبوهوایی مساعد و مناسب و زمینۀ رشد گیاه کتان ،ساکنان این مناطق بهوییژه
از الیا

کتان در لنعت تولید پارچه استفاده میکردند .مناطق جوت ،جیشان ،سیحول،

سدیر ،معافر ،عبقر ،ریدة ،عدن ،لنعا ،جریب ،و مهجرة از مراکز اللی تولید پارچههای
کتانی و زربفت بودند (علی عامر.)21۶ ،213-212 ،
نظر به این موارد ،پیامبر

هنگام اخذ جزیه سعی میکرد فشاری از نظیر اقتصیادی

بر ساکنان تحمیل نکند .چنانکه به فرماند خود در یمن تولیه کرد از هیچ فردی بی
از یک دینار جزیه مطالبه نکند و بهخصوص موجب آزار هیچ زن یا میردی از یهودییان
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

آنجا نشود (یحیی بن آدم .)۶8 ،احتماال همین شیو تعامل و تولیه نسبت به مسییحیان
و زرتشتیان ساکن در یمن نیز پی گرفته میشدهاست.
نجران هم دیگر از مناطق مهم در عرلۀ اقتصادی شبهجزیره بود .این شهر کاروانی و
تجاری در محل تقاطع راههای زمینی شبهجزیره قرار داشت .در مآخذ راجع بیه تیاریخ
نجران از بردگان آن سخن به میان آمدهاست .ایین بردگیان از عنالیر غنیای اقتصیادی
نجران محسوب میشدند .از طرفی ،وجود آنان بیانگر حرفههیای متعیدد در نجیران آن
زمان است .نظام اجتماعی نجران از گونۀ نظامهای دولتشهرهای کهن بیود کیه اتحیاد
چند دولتشهر در آنها موجب تبدیلشان بیه دولتیی نیرومنید مییشید .بیههمییندلییل،
پییامبر

درلییدد برآمدنیید از طرییق برقییراری روابییط مسییالمتآمییز در چییارچوب

اسالمپذیری ساکنان این مناطق یا اخذ جزیه از آنان ،درآمد حالل از این نیواحی را در
1۶

اختیار بگیرند ،چراکه جنگ با ساکنان باعث آشوب و تخریب زیرساختهای اقتصادی
و تجاری آنها میشد و این امر ممکن بود پیامدهای نامطلوبی برای مسلمانان به همیراه
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دباغی کاربرد فراوان داشتند و همچنین در آن مناطق ،انواعی از مواد غذایی تولید و بیه

و سیم و اسباب و اثاثیه و بردههایشان بود ،برای آنان باقی گذاشته شید (پیگولوسیکایا،
.)581 ،572
اهمیت نجران نزد پیامبر

از روایتی که منسوب بیه ایشیان اسیت ،نماییان اسیت؛

این روایت ،پیامبر

نجیران را «از قیرای محفوظیه» دانسیته بودنید .نجیران

بر اسا

در تولیید چییرم ،نسییبت بییه سیایر نییواحی یمیین ،پیشییگام بیود (مقدسیی ،همییانجییا).
رونق زراعت ،برخورداری از نیروی کار فراوان ،و وجود کارگاههای متعدد تولید پارچه
و چرم از مشخصههای بارز منطقۀ نجیران بیود .بیا توجیه بیه ایین بسیترهای مناسیب
اقتصادی ،پیامبر

در دریافت جزیه از نصارای نجران سختگیری لحا نکردند و حتی

بهجای حُلّه (نوعی پارچه) ،معادلهای دیگری را در دریافت جزییه پذیرفتنید .توضییح
آنکه نجران از معدود مناطق سکونتی اهل کتاب بود که ساکنان آن ،مالیات را غیرنقیدی
و طی دو قسط پرداخت میکردند (ابنهشام584-582/1 ،؛ ابویوسیف85 ،؛ ابینسیعد،

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

گذاشتند .همچنین بر منسوجات (حُلّه) و معادن ارزشمند مالیات تعیین کردند ،هرچنید

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

.)2۶8-2۶7/1
در نامۀ ارسالی پیامبر

به اهل نجران چند نکته از منظیر اقتصیادی حیائز اهمییت

است؛ یکی اینکه پیامبر

اخذ مالیات ساالنۀ همۀ مردم را در دو قسط ،که در دو میاه

رجب و لفر پرداخت میشد ،تعیین کردنید .نییز تمیام امیالک را بیرای ایشیان بیاقی
ارزش منسوجات مختلف ،مشخص نشده بود .مالیات بر معادن را نیز نه بر اسا
و سکه ،بلکه بنا به آنچه در حجاز معمول بود و بر اسا

پیول

وزن تعیین کردند .در دریافت

این خراج نقره معیار بود و مالیاتها در واحد وزن اخذ میشید .بیدون شیک دریافیت
خراج بر اسا

نقره به مصلحت دولت اسالمی بود ،زیرا دولت میتوانست بهراحتی آن

را در امور مختلف هزینه کند .رسولخدا نیز اخذ جزیه از اهل نجران را بیر اسیا

آن

قرار داد و اجازه فرمود معادل آن از کاالهای دیگری ،همچیون زره ییا اسیب ییا دیگیر
مرکوبها ،پرداخت شود ،بیآنکه ارزش آنها را تعیین کننید .اخیذ زره و اسیب و شیتر
تدبیری استثنایی از سوی پییامبر
پیامبر

بیود کیه سیرکوب کسیانی را کیه ضید حکومیت

توطئه میکردند ،سرعت میبخشید و توان نظامی مسلمانان را باال میبرد و در
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داشته باشد .زمانیکه اهل نجران با پیامبر

للح کردند ،داراییهای آنان ،که شامل زر

معادل هشتادهزار درهم بود و این مالییات نخسیتین بیار از بحیرین اخیذ شید (لیالح
احمد علی.)3۶8 ،
با مسیحیان جنوب و جنوبغرب شبهجزیره

تعامالت سیاسی پیامبر

با مسیحیان قبل از بعثت و هجرت ،روایتهای روشنی در

دربار مناسبات پیامبر

دست نیست و سیرهنویسان فقط به چند روایت پراکنده در این باره اشاره کردهاند .آغاز
و سفر ایشان به شام بههمراه ابوطالیب و

ارتباط با مسیحیان به دوران کودکی پیامبر

مالقاتشان با راهبی مسیحی (بحییرا) برمییگیردد (ابینهشیام182-180/1 ،؛ ابینسیعد،
 .)121/1البته در این باره تردیدهایی وجود دارد و برخی خبر مالقات با بحیرا را بنا بیه
دالیل و شواهدی ،بیاسا

میدانند (زرگرینژاد189-188 ،؛ محمیدی .)313 ،بعضیی

هم به رابطه و مجالست پیامبر

با غالمی نصرانی که به زبان فارسی تکلیم مییکیرد،

اشاره کردهاند که بعدها مستمسکی برای معاندان شده تا به پیامبر

ایراد کنند که دین

جدیدی نیاورده و سخنان وی حالل مجالست بیا ایین غیالم نصیرانی بیودهاسیت .در
روایتهای مختلف نام این غالم نصرانی بلعام ،یعی  ،یسار ،و جَبر ضیبط شیدهاسیت
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

(طبری300-299/17 ،54/1 ،؛ قرطبی .)178/10 ،همچنین معدودی از سییرهنویسیان بیه
مذاکر پیامبر

با ورق بن نوفل مسیحی اشاره کردهاند (ابینهشیام .)238/1 ،آنچیه از
بیا مسییحیان قبیل از بعثیت و هجیرت

روایات سیرهنویسان دربیار روابیط پییامبر

برمیآید ،این است که ایین رواییات بسییار ازهیمگسییخته و پراکنیدهانید و ازایینرو،
قابلتوجه نیستند .ازسویدیگر ،مسیحیت در مکه نفوذ چندانی نداشته و در منیابع هیم،
گزارشی دربار دیرها و کلیساهای مسیحی در مکه نیامدهاست .بنا به گزارش نهچنیدان
متقن ابناسحاق ،نخستین مالقات پیامبر

بیا مسییحیان حبشیه در شیهر مکیه اتفیاق

افتادهاست؛ گفته شده هنگام کودکی پیامبر

 ،حلیمۀ سعدیه درلدد برآمده حضرت را

به مادرش بازگرداند و علت آن این بوده که چند تن از نصارای حبشه ،کیه در اطیرا
مکه بودهاند ،از وضع محمد
18

میربایند (ابنهشام.)1۶7/1 ،

سؤال و اندام

را بررسی و تهدید کردهانید کیه او را
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مقابییل ،از قییدرت دشییمنان میییکاسییت .درآمیید کلییی حالییل از مالیییات معییادن

و همپیمان مکیان به شمار میرفتند (ابنقتیبه .)۶1۶ ،از دیگر مسیحیان مکه میتیوان بیه
میسرة ،که به زبان رومی تکلم میکرد ،عدا  ،غالم عُتبة بة ربیعة  ،و عیابس ،غیالم
حُویطب ،اشاره کرد (قرطبی178/1 ،؛ طبرسی .)134/1 ،بنا به گیزارش منیابع تیاریخی،
پیامبر

فقط دو مالقات با مسیحیان خارج از مکه داشتهاند؛ یکی با اهیالی نجیران ،و

دیگر با حبشیان و افزونبراین ،نامههایی هم به مسیحیان شمال شبهجزیره نگاشتهاند .در
روایتی آمده است که هیئتی مرکب از بیست مسیحی یا کمتر برای مالقات با پییامبر
به مکه آمدند و در مسجدالحرام بیا وی دییدار کردنید و سیؤاالتی از ایشیان پرسییدند
که پیامبر

همه را پاسخ دادند و سیپس آنیان را بیه اسیالم دعیوت و آییاتی تیالوت

کردنید .آنییان هییم تحیت تی ثیر قییرار گرفتنیید و مسیلمان شییدند (ابیینهشییام.)391/1 ،
البته در میان سیرهنویسان تردیدهایی وجود داشته کیه ایین هیئیت از مسییحیان نجیران
مسیحیان ،برخال

یهودیان ،اعتراضات خود را به نبوت پیامبر

 ،اغلیب از طرییق

مباحثه ،مجادله ،و سؤاالت دینی مطرح میکردند .سیرهنویسان آغاز روابط ،گفتگوهیا ،و
مناظرات پیامبر

با مسیحیان نجران را در سالهای اولیۀ تشکیل دولت مدینیه توسیط

پیامبر

است (ابنهشام .)574-573/1 ،البته اگر نزول سور آلعمران را ،که مخاطب

آن اهلکتاب هستند ،در سال سوم هجری بدانیم و با توجه به اینکه روابط و گفتگوهای
پیامبر

با مسیحیان نجران بیه پیس از ورود بیه مدینیه ییا میاجرای مباهلیه محیدود

نمیشده ،پیامبر

با سایر مسیحیان و یهودیان مدینه نیز گفتگوها و مناظرات عدیدهای

داشتهاند و آنان را به اسیالم و تیرک بیدعتهیا و عقایید نادرسیت فرامییخوانیدهانید
(زرگرینژاد .)424 ،سه سال اول هجری در واقع دوران مجادالت دینی و فکیری مییان
اهل کتاب و پیامبر

بودهاست و میان خود اهل کتاب نیز مجادالتی وجود داشتهاست؛

یهودیان به انکار انجیل و نبوت عیسی
موسی

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

پیامبر

دانستهاند .این گزارشها حاکی از مالقیات بزرگیانی از مسییحیان نجیران بیا

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

بودهاند یا از حبشه.

میپرداختهاند و نصارا هیم تیورات و نبیوت

را انکار میکردهاند (آلوسی.)359/1 ،

موضعگیری مسیحیان جنوب و جنوبغرب شبهجزیره در مقایسه با مسیحیان شیمال

19

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:41 +0330 on Saturday December 14th 2019

مسیحیان مکه عمدتا از احباشی (حبشیان) بودند که در اطرا

مکه زندگی میکردند

آن ،در برابر دعوت پیامبر

بهویژه نجران ،از طریق مجادالت دینی اعتراضات خود را به اسیالم و پییامبر

ابیراز

میکردهاند ،اما مسیحیان شمال ،بهدلیل پیوندهای سیاسیی و دینیی بیا دولیت بییزانس،
جبههگیری و موضعی خصمانه و نظامی داشتهاند .باوجوداین ،رسول خدا در برخورد با
آنان به اقناع و دعوتشان به اسالم سعی میکردند .آیات سور آلعمران مهمتیرین سیند
دربار مناسبات پیامبر

با اهل کتاب ،بهویژه در اوایل ت سییس دولیت مدینیه ،اسیت

(آلعمران.)20 :
بهدلیل اهمیت نجرانییان و حضیور آنیان در مدینیه ،اغلیب منیابع تیاریخ بخشیی از
گزارشهای خود را به ایشان اختصاص دادهاند .در گزارش سیرهنویسیان آمیده کیه در
سال اول هجری ،هیئتی شصتنفره از چهرههای سرشنا
مییذاکره بییه حضییور پییامبر

نصارای نجران برای دیدار و

آمدنیید (ابیینهشییام574-573/1 ،؛ ابییوالفرج الییفهانی،

 .)2۶8-2۶7/12اما بنا به گزارش یعقوبی ،آمدن نصارا مییبایسیت بعید از ارسیال نامیۀ
پیامبر

به مسیحیان نجران اتفاق افتاده باشد (یعقیوبی ،)83-82/2 ،چراکیه مسییحیان

هنوز از ناحیۀ پیامبر

احسا

خطر نمیکرده اند .تحقیقات جدید نیز ارسیال نامیه را

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

در این زمان ت یید میکنند ).)Elwakil, 273–354
با توجه به اینکه آغاز نامهنگاریهای پیامبر

در اواخر سال ششیم و اواییل سیال

هفتم هجری بوده ،باید این نامه نیز بایست مربوط به آن سالها باشد .اهل نجران بعد از
مکاتبه ،نزد پیامبر

آمدند؛ آنان با لبیا هیای فیاخر وارد مسیجد شیدند .پییامبر

مشغول خواندن نماز عصر بود .زمان نماز آنان نیز فرارسید و مشیغول نمیاز و عبیادت
شدند .پیامبر

آن گروه را به حال خود گذاشت و آنان به سمت مشرق نماز خواندند.

سپس پیامبر

 ،بهعلت لبا های فاخری که پوشیده بودند ،از آنان روی برگرفت .روز

بعد ،با لبا

رهبانان آمدند و سالم دادند و پیامبر

نیز پاسخ داد و آنان را بیه اسیالم

دعوت کرد که نپذیرفتند و بحث فیراوان کردنید (ابینهشیام574-573/1 ،؛ ابینسیعد،
 .)2۶8-2۶7/1ابوالحارث بن علقم ب ربیع  ،که رهبر دینی و اسقف و اسیتاد مدرسیۀ
20

آنان بود ،مباحث و سیؤاالت نصیارا را میدیریت مییکیرد (همیان130/1 ،؛ ابینهشیام،
 .)572-571/1چون منطق و مجادله کارساز نبود ،پییامبر

می مور امیر الهیی شید تیا
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کامال متفاوت بودهاست .نواحی جنوبی و جنیوبغربیی،

مورخان و سیرهنویسان به ماجرای مباهله ،1با تمام اهمیتی که داشیته ،چنیدان توجیه
نکردهاند و در آثار خود ،گزارشهای کاملی از واقعه به دست ندادهاند .برخیی آن را از
حوادث سال اول و بعضی آن را در سال نهم هجیری دانسیتهانید (ابینهشیام582/1 ،؛
ابناثیر .)292/2 ،بهروایت ابنهشام ،هنگام دعوت مسیحیان به مباهله ،آنها از پیامبر
مهلت خواستند و نزد «عاقب» رفتند و عاقب هم رسالت پییامبر

را تصیدیق کیرد و

گفت مباهله نکنید و به سرزمین خود برگردید (ابنهشام ،همانجیا؛ ابینحبییب.)132 ،
ابنهشام به این گزارش موجز بسنده و از ذکر جزئیات آن خیودداری کیردهاسیت .امیا
خالید بین ولیید را نیزد

ابناثیر ،در ذیل حوادث سال نهم هجری ،آورده که پییامبر

بنیحارث بن کعب در نجران فرستاده و اهل نجران را به پذیرش اسالم دعوت کیردهو
آنان هم اسالم آوردهاند .خالد هم خبر مسلمان شدن ایشان را در نامهای برای پیامبر
گزارش ابناثیر ،برخال

سایر گزارشهای تاریخی ،سخنی از پرداخیت جزییه مطیرح

نشده و لرفا گفته شده که آنان مختار به پذیرش اسالم یا جنگ بودهاند ،درلورتیکیه
در سایر گزارشهای تاریخی ،امکان پرداخت جزیه هم بهعنوان راهحل سوم پیشینهادی
پیامبر

آمدهاست.

همین امر باعث شد ابوحارثیه بیه اهمییت موضیوع پیی ببیرد و نصیارا هیم از مباهلیه
خودداری کنند و به پرداخت جزیه تن دردهند .پیامبر

نیز نامهای برای اهل نجران و

حوالی آن تنظیم کرده و آنها را در طال ،نقره ،میوه ،و برده آزاد گذاشتهاست .میزان جزیه
دوهزار قواره از جامههای قیمتی (حلّۀ قرمز؛ ارزش هر جامه چهل درهم بود) تعیین شد
که هزار حله در ماه رجب و هزار حله در ماه لفر یا معادلهیای آنهیا از طیال و نقیره
بایستی پرداخت میشد .همچنین میبایست یک ماه از فرسیتادگان پییامبر

پیذیرایی

 .1برای اطالع بیشتر ،نک :ماسینیون ،مباهله در مدینه؛ کمالالدین غراب ،بررسی تطبیقی مباهل پیامبر
نجران در دو فرقه تشیع و تسن .

با مسیحیان

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

در جریان مباهله ،رسولخدا فاطمه ،علی ،حسن ،و حسین

را همراه خود بردند و

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

ارسال کرده و سپس با نمایندگان آنان به مدینیه بازگشیتهاسیت (ابیناثییر .)293/2 ،در
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مسیحیان را به مباهله دعوت کند (آلعمران.)۶1 :

میبایست به مسلمانان امانت داده میشد .نیز رباخواری هریک از نصارا بهمنزلۀ عیدول
در نظر گرفته شد .ابوسفیان ،اقرع بن حابس ،و مغیرة

از و نقض امان و پیمان پیامبر

بن شعب از گواهان این لیلحنامیه بودنید و علیی

آن را نوشیت .سیپس پییامبر

ابوعبیده را ،بهعنوان داور و م مور اجرا ،همراه مسیحیان به نجران فرسیتاد (ابینهشیام،
582/1؛ یعقوبی453-452/1 ،؛ ابویوسف .)85 ،با توجه به حضیور ابوسیفیان بیهعنیوان
گواه این للحنامه ،این جریان باید در همان سال نهم اتفاق افتاده باشد ،چراکه وی بعد
از فتح مکه اسالم آورد و قبل از این سال ،حضور ابوسفیان در مدینه قابلتصور نیست.
در للحنامۀ پیامبر

 ،به حقوق اجتماعی مسیحیان نجران توجه شده بود .نکتۀ مهم

در این للحنامه این بود کیه مسییحیان ،در لیورت عیدم توانیایی در پرداخیت حلّیه،
میتوانستند اسلحه یا اسب یا شتر یا هر متاعی به همان قیمت پرداخت کنند (بیالذری،
فتوح البلدان )71 ،که بیانگر آن است که پیامبر

نخواسته آنان را در تنگنا قرار دهد و

آنان را در پرداخت جزیه مختار گذاشته بوده ،درلورتیکه در سایر نواحی ،پرداختها
نقدی و نه جنسی و بر اسا

کاال بود .مورد دیگری که پیامبر

در للحنامیه بیر آن

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

ت کید داشتهاند ،پرهیز از رباخواری و معامالت ربوی بود که باعث نقض عهد میشد و
پیامبر

بهخوبی این آفت را بهعنوان ییک آسییب در عرلیۀ اجتمیاعی و اقتصیادی

جامعه شناسایی کرده بودند .بهواقع فقط لر

پرداخت جزیه نبود که باعث اسیتحکام

روابط اجتماعی میشد ،بلکه پرهیز از رباخواری هم مورد توجه پیامبر

قرار داشیت

(مقریزی .)95/2 ،بعد از وفات رسولخدا و در عهد خالفت عمر نیز ،کسانی از نصیارا
که رباخواری کرده بودند از شبهجزیره اخراج شدند (بالذری ،فتوح البلدان .)72 ،آنچیه
از نص قرآن هم برمیآید این است که جایگاه اجتماعی مسیحیان در مقایسیه بیا سیایر
اهل کتاب در جامعۀ عصر پیامبر

بهتر بوده و افزونبرآن ،پیامبر

برخورد نظیامی

قابلتوجهی با آنان نداشتهاند.
سیاست پیامبر
22

در برخورد با مسیحیان ،بهوییژه اهیل نجیران ،بیر اسیا

 .1آلوسی تعداد  33زره 33 ،شتر ،و  34اسب ثبت کردهاست (آلوسی.)180/2 ،

روابیط

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:41 +0330 on Saturday December 14th 2019

میشد و در لورت بروز جنگ در یمن ،سی زره ،سی نیزه ،سیی شیتر و سیی اسیب

1

پیامبر

با روی گشاده از ایشان استقبال کردند و به تمامی سیؤاالت و شیبهات آنیان

پاسخ دادند و بعد از مجادالت و مناظرات فراوان و اجتناب آنیان از پیذیرش حقیقیت،
آنان را دعوت به مباهله کردند که نتیجۀ آن پذیرش جزیه از سوی نصارای نجران بود و
این مهمترین شاهد بر ت یید رفتار مسالمتآمیز پییامبر
خونریزی بود ،درلورتیکه پیامبر

و پرهییز ایشیان از جنیگ و

توانایی سرکوب آنان را نیز داشت.

مس لۀ دیگری که بهروشنی مواضع سیاسی و جایگاه اجتماعی مسیحیان را در جامعۀ
پیامبر

نمایان میکند ،این است که پیامبر

در هیچیک از امور داخلی مسییحیان و

حتی عزلونصبهای داخلی آنان دخالت نکردهاند .بهواقع ،نجران نظام سیاسی و اداری
مستقل و خاص خودش را داشت و این حاکی از حفظ کلیۀ حقوق و تعالیم مذهبی آن
بود .نصارای نجران امکان داشتند در سایۀ دولت پییامبر

آداب میذهبی خیود را بیه

نمیکردند .همچنین مسلمانان عهدهدار برقراری امنیت جانی و محافظت از آنان بودند و
در سایۀ این حمایتها ،هیچ سپاهی قادر نبود متعیرض سیرزمین آنهیا شیود .از طرفیی
آزادی آنان در زمینههای پوش

و آراستگی ظاهر و چگونگی حاضر شدن در جامعه و

بهطور کلی ،عدم التزام و تقید به هر نوع شرط اجتماعی ،بییانگر آزادی اجتمیاعی آنیان
شد و بعضی از کتب فقهی به چندوچون این قیود و محدودیتها اختصاص یافت.
نکتۀ دیگر حائز اهمیت در تعامالت سیاسی رسولخدا

با مسیحیان این بیود کیه

آنان تنها با پرداخت مقدار بسیار اندکی جزیه میتوانستند جان ،مال ،سیرزمین ،و آییین
خود را حفظ کنند و حتی در حفیظ لیلیب و شیمایلهایشیان محیدودیتی نداشیتند و
ساختارهای اجتماعی و حقوقی آنها همچنان بهقوّت خود باقی ماند و تمام داراییهیای

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

است .در دورههای بعد ،بهویژه عصر امویان و عباسیان ،بود که این محدودیتها اعمال

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

جای آورند .عالوهبرآن ،به خدمات جنگی فراخوانده نمیشدند و عُشیر هیم پرداخیت

آنان نیز ،اعم از امالک و مستغالت ،همچنان در اختیار خودشیان حفیظ شید .همچنیین
پیامبر

بر ایشان مالیات فردی مقرر نکردند ،بلکه مقیدار و مبلیغ مشیخص و معینیی

بهلورت کلی و جمعی بر مسیحیان نجران تعیین فرمودند.
با وجود این آزادیهای مذهبی و اجتماعی اعطایی پیامبر

به مسیحیان ،آنان مجاز
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دوستانه و مسالمتآمیز استوار بود؛ چنیانکیه هنگیام ورود مسییحیان بیه مسیجدالنبی،

میکرد مسلمانان فریب نیرنگ و توطئۀ اهل کتاب را نخورند و آنان را بهدوستی نگیرند.
گاهی مسیحیان درلدد بودند با اظهار اسالم خود را به بدنۀ اجتماعی جامعۀ مسیلمانان
ملحق و جایگاهی اجتماعی برای خود دستوپا کنند و بهنیوعی مسیلمانان را بفریبنید؛
چنانکه دو راهب از اهالی نجران نزد پیامبر
پیامبر

آمدند و گفتند که اسالم آوردهانید ،امیا

به آنها گفت دروغ میگویند ،چراکه اسالم آنها را از سه چیز منع کرده :یکیی

خوردن خیوک ،و دیگیر پرسیت

لیلیب ،و سیوم اینکیه خیدا را دارای پسیر بداننید

(همانجا) .گاهی اوقات هم پیامبر
چنانکه علی

با قبایل سیرک

مسییحی برخیورد مییکردنید،

را برای سرکوب قبیلۀ طی فرستادند که رئییس قبیلیۀ طیی ،عیدی بین

حاتم ،که بر آیین نصرانی بود ،فرار کرد ،اما بعد نزد پیامبر

آمد و اظهار اسیالم کیرد

(ابناثیر .)281/2 ،همچنین برخی از مسیحیان گاه در تحریک کفار مکه علیه پییامبر
اقدام میکردند که البته اینگونه تحریکات و توطئهها ،در مقایسه با اقیدامات یهودییان،
بسیار اندک بود .برای نمونه ،ابوعامر ،معرو

به فاسق ،کیه از نصیارا بیود ،در جرییان

غزو اُحد اقدام به تحریک قریشیان کرد و با پنجاه نفر از قوم خود به مشرکان پیوسیت
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

(ابنسعد .)28/2 ،بهرغم این تحریکات پراکنده ،پیامبر

رویۀ همزیستی مسالمتآمییز

و حفظ حقوق و جایگاه اجتماعی مسیحیان را بر طرد اجتماعی و جنگ ترجیح دادند و
ازاینرو ،مهمترین تعهدی که کلیۀ مسیحیان شیبهجزییره در قبیال حکومیت پییامبر
داشتند ،لرفا پرداخت جزیه بیود .همیین رفتیار مالطفیتآمییز پییامبر

و پرهییز از

خشونت و جنگ باعث شد برخی از قبایل عرب مسیحی اسالم بیاورنید .بیرای نمونیه،
برخی از افراد قبایل بلی و بهرا در یمین ،کیه نصیرانی بودنید ،اسیالم آوردنید (همیان،
 .)318/1همچنین تعامل توأم با مدارای پیامبر

باعث شد وفدی از نجران به ریاست

ابیینابیییشییمر زبیییدی ،کییه راهییب لییومعه بییود ،بییه حضییور پیییامبر

برسییند

(ابنقیمجوزیه 55۶/3،؛ ابنکثیر.)55/5
نتیجه
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بنا به آنچه گفته شد ،مسیحیت ،که از طرق مختلیف نظیامی ،بازرگیانی ،تجیاری ،و
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نبودند در امور دولت اسالمی مشارکت فعال داشته باشند ،چراکیه آییات قرآنیی ت کیید

دوم الجندل و سیایر منیاطق شیمالی پیروانیی داشیت .مسییحیان جنیوب شیبهجزییره،
بهمرکزیت نجران ،بعد از جریان مباهله و آگاهی از اینکه پیامبر

فرستاد خداونید و

خاتم انبیای الهی است ،شرایط جزیه را پذیرفتند و بهاینترتیب ،هم آزادیهای دینیی و
مذهبی خود را تضمین و هم اقتصاد نجران را ،که در عرلۀ تولید حلّه (نوعی پارچه) و
چرم در شبهجزیره پیشگام و حیات اقتصادی آنان بدان وابسته بود ،حفظ کردند .بهطور
کلی ،پیامبر

در تعامل با مسیحیان سه موضع دعوت بیه اسیالم ،پرداخیت جزییه ،و

درنهایت ،جنگ را در پی

گرفتند .البته پیامبر

تدابیر نظیامی خیود را بیا توجیه بیه

عملکردها و مواضعی که مسیحیان در مقابل ایشان داشتند ،به کار مییبسیتند .مسییحیان
شمال شبهجزیره ،بهواسطۀ سبک زندگی بیابانگردی و جابهجاییهیایی کیه در نیواحی
مرزی روم داشتند و همچنین برخورداری از پشتیبانی و حماییت دولیت روم ،مواضیع
مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

نسبت به همیۀ مسییحیان سیاکن در قلمیرو دولیت

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

خصمانهای برابر پیامبر

در پی

گرفتند و افزونبرآن ،بیا ایجیاد نیاامنی در راههیای

موالالتی تجاری ،امنیت اقتصادی جامعۀ مسلمانان را با مخاطره مواجه میکردند .ایین
تحرکات قبایل مسیحی سبب شد تا پیامبر با اتخاذ تدابیر نظامی و لشکرکشیهای متعدد
امنیت نواحی مرزی را ت مین و با برخی از قبایل مسیحی آن نواحی قراردادهای للحی
مبنی بر پرداخت جزیه منعقد کنند و اسالم را نیز در آن مناطق گسترش دهند .البته ایین
برخوردها سبب نشد که پیامبر

اسالمی سخت بگیرند و این تحرکات قبایل مسیحی را بهانیهای بیرای سیرکوب سیایر
مسیحیان ساکن شبهجزیره قرار دهند .بیااینحیال ،همچنیان بخشیی از قباییل مسییحی
ترجیح میدادند تابع دولت روم باشند .در دیگر نواحی شبهجزیره ،هیچ مقابله نظامیای
لورت نگرفت و تعامل با مسییحیان تنهیا از طرییق اتخیاذ روشهیای مسیالمتآمییز،
ازجمله مناظره و مباحثه و نامهنگاری و بر اسا

همزیستی مسالمتآمیز و حفظ حقوق

شهروندی در مقابل پرداخت جزیه بود .آنچه باعث شد پیامبر

با مسییحیان رفتیاری

توأم با مدارا و احترام داشته باشد ،این بود که مسیحیان ،در مقایسه با یهودیان ،مواضیع
متعادلتری برابر پیامبر

اتخاذ کرده بودند و به معاهداتی که با پیامبر

منعقد کرده

بودند ،پایبندی بیشتری داشتند .خداوند هم نصارا را نزدیکتیرین دوسیتان بیه مؤمنیان
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تبلیغی در شبهجزیره گسترش یافته بود ،در نواحی یمن ،نجران ،یمامه ،بحیرین ،عمیان،

بهرغم پایبندی و تعهد پییامبر بیه لیلحنامیههیا و حفیظ جایگیاه اجتمیاعی و حقیوق
شهروندی مسیحیان ،ت کید ویژهای نیز بر پرهیز از رباخواری و معامالت ربوی داشتند و
در لورت عدم پایبندی مسیحیان به این موارد ،با آنها برخورد میکردند.

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

2۶
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معرفی و یهودیان را دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان معرفی کرده بود (مائیده.)82 :

ی آلوسی ،شهابالدین محمود ،روح المعانی فی تفسةیر القةرآن العمةی و السةبع الم ةانی،
چاپ علی عبدالباری عطی  ،بیروت ،دار الکت ،العلمی .1415 ،
ی ابناثیر ،عزالیدین أبوالحسین ،الکامةل فةی التةاریخ ،بییروت ،دار لیادر-دار بییروت،
.19۶5/1385
ی ابنحبیب ،أبوجعفر بغدادی ،المنمق فی أخبار قریش ،چاپ خورشیید أحمید فیاروق،
بیروت ،عالم الکتب.1405 ،
ی ابنسعد ،محمد بن منیع ،الطبقات الکبرى ،چاپ محمید عبیدالقادر عطیا ،بییروت ،دار
الکتب العلمی .1990/1410 ،
ی ابنفقیه ،ابوعبداهلل احمد بن محمد ،کتاب البلدان ،چاپ یوسف الهادى ،بیروت ،عیالم
ی اب قتیب دینوری ،أبومحمد ،المعارف ،چاپ ثیروت عکاشة  ،قةاهرة ،الهیئة المصةری
العام للکتاب.1992 ،
ی اب قی جوزی  ،زاد المعاد فی هدی خیر العباد ،بیروت ،مؤسس الرسةال  ،کویةت ،مکتبة
المنار اإلسالمی .1415 ،
ی ابنهشام حمیرى معافرى ،السیرة النبویة  ،چیاپ مصیطفی سیقا و ابیراهیم أبییارى و
عبدالحفیظ شلبى ،بیروت ،دار المعرف  ،بیتا.
ی أبوالفدا  ،عمادالدین ،المختصر فی أخبار البشر ،بیجا ،المطبع الحسینی المصری  ،بیتا.
ی ابوالفرج الفهانی ،االغانی ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.1415 ،
ی ابویوسف ،الخراج ،چاپ عبدالرؤو

سعد و محمید حسین محمید ،قیاهره ،المکتبة

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

ی ابنکثیر ،أبوالفدا اسماعیل ،البدای و النهای  ،بیروت ،دار الفکر.1407 ،

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

الکتب.199۶/141۶ ،

االزهری للتراث ،بیتا.
ی أزرقی ،أبوالولید ،أخبار مک و ما جاء فیها مة اثاةار ،چیاپ رشیدی لیالح ملحیس،
بیروت ،دار األندلس ،بیتا.
ی افغانی ،سعید بن محمد ،أسواق العرب فی الجاهلی و اإلسالم ،بیجا ،بینا ،بیتا.
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منابع

عالم الکتب.1403 ،
ی بالذری ،أحمد بن یحیى ،جمل مة أنسةاب ارشةراف ،چیاپ سیهیل زکیار و رییاض
زرکلی ،بیروت ،دار الفکر.1417 ،
ی همو ،فتوح البلدان ،بیروت ،دار و مکتب الهالل.1988 ،
ی پیگولوسکایا ،ن ،.اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایةران ،ترجمیۀ عناییتاهلل رضیا،
تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی1372 ،ش.
ی جواد علی ،المفصّل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم ،دار الساقی.1422 ،
ی حسن ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تهیران ،جاوییدان،
1377ش.
ی حموی ،یاقوت ،معج البلدان ،بیروت ،دار لادر.1995 ،
ی خضر ،جورج و دیگران ،المسیحیون العةرب ،بیروت-لبنان ،مؤسس االبحةا

العربیة ،

.1981
ی رشید جمیلی ،تاریخ العرب فی الجاهلی و عصر الدعوة االسالمی  ،بیروت.1972 ،
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

ی زرگرینژاد ،غالمحسین ،تاریخ صدر اسالم ،تهران ،سیازمان مطالعیه و تیدوین کتیب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت)1378 ،ش.
ی سالم ،عبدالعزیز ،تاریخ عرب قبل از اسالم ،ترجمۀ باقر لیدرینییا ،تهیران ،علمیی و
فرهنگی1391 ،ش.
ی سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،ارنسةاب ،چیاپ عبیدالرحمن بین یحییى و دیگیران،
حیدرآباد ،مجلس دائرةالمعارف الع مانی .1382 ،
ی شوقی ،أحمد ،تاریخ اردب العربی ،العصر الجاهلی ،دار المعار  ،بیتا.
ی شیخو الیسوعی ،االب لویس ،النصرانی و آدابها بی عرب الجاهلی  ،بیروت ،دارالمشرق،
.1989

ی لالح احمد علی ،دولت رسولخةدا
28

 ،ترجمۀ هادی انصاری ،قم ،پژوهشکد حوزه

و دانشگاه1391 ،ش.
ی طبرسى ،فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،قم ،آل البیت.1417 ،
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ی بکری اندلسی ،أبوعبید عبداهلل ،معج ما استعج م أسماء البالد و المواضةع ،بییروت،

بیروت ،مؤسس الرسال .1420 ،

ی عبدالرحمان خضر ،عبیدالعلیم ،االنسةان و االر

فةی خلةیل العربةی عنةد الجغةرافیی

المسلمی  ،جامع الملک امام محمد بن سعود االسالمی  ،دار قسیم.1987 ،
ی على عامر ،الحرف و الصناعات الیدوی فة شةبهالجزیةرة العربیة قبةل اإلسةالم ،رسةال
الماجستیر فى حضارات الشرق األدنى القدیم.
ی قاسمی ،خالد بن محمد ،دراسات فی تاریخ یم القةدی  ،اسةکندری  ،مؤسسة شةباب
الجامع القاهرة ،دار المعار .1999 ،
ی قرطبی ،أبوعبداهلل ،الجامع رحکام القرآن ،چاپ أحمد بردونی و ابراهیم أطفی  ،قاهرة،
دار الکتب المصری .1384 ،
ی کمالالدین غراب ،بررسی تطبیقی مباهلۀ پیامبر

بیا مسییحیان نجیران در دو فرقیه

ی ماسینیون ،لویی ،مباهله در مدینه ،تهران ،رسالت1378 ،ش.
ی محمدی ،رمضان« ،نقد و بررسی سفر پیامبر اکیرم

بیه شیام» ،در مجموعةه نقةد و

بررسی منابع سیره نبوی ،زیر نظر رسول جعفریان ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
1393ش.
الهجرة.1409 ،
ی مقدسى ،أبوعبداهلل محمد ،أحس التقاسی فی معرف ارقةالی  ،قةاهرة ،مکتبة میدبولى،
.1991/1411
ی مقدسی ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاریخ ،بورسعید ،مکتب ال قاف الدینی  ،بیتا.
ی مقریزی ،امتاع االسماع ،بیروت ،دار الکتب العلمی .1420 ،

در مواجهه با مسیحیان جزیرةالعرب.

ی مسعودی ،أبوالحسن علی ،مروج الذه ،و معادن الجوهر ،چاپ اسیعد داغیر ،قیم ،دار

مواضع سیاسی ی نظامی پیامبر

تشیع و تسنن ،پایاننامۀ ارشد ،دانشگاه پیام نور.

ی نورة عبداهلل ،الوضع االقتصادی فی شبهالجزیره العربی قبل االسالم ،ریاض ،دار الشیو
للطباع و النشر.1992 ،
ی نولدکه ،تئودور ،تاریخ ایرانیان و عرب در زمان ساسانیان ،ترجمۀ عبا
تهران ،انجمن آثار ملی1378 ،ش.

زریاب خویی،
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ی طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فةی تأویةل القةرآن ،چیاپ أحمید محمید شیاکر،

.1989/1409 ،األعلمى
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