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با توجه به زندگی قبیله محور اَعراب در دوره جاهلیت ،آگاهی از اخباار
قبایل و نقشآفرینی آنها در تحوالت اجتماعی ،میتواند عالقهمندان به تاریخ
اسالم را در فهم بهتر حوادث آن روزگار یاری رساند .مسئله اصلی پاووهش
حاضر ،بررسی دالیل همپیمانی قبیله خزاعه با عبدالمطّلب و پیامدهای آن در
روابط با پیامبر

است .یافتههای پووهش ،بر پایه اطالعاتِ گردآوریشاده

از منابع دستاوّل کتابخانهای ،نشان میدهد که این پیمان ،ناوعی همگرایای
سیاسی و اجتماعی به شمار می رفته است .عبدالمطّلب بعاد از اخاتالب باا
عمویش نوفلبنعبدمناب که بر سر تصاحب امالک و مناصاب وی صاورت

 .1دانشجج ی دکتجج ای گج ج تا ج ج یخ ت مجججمل اج ج ا ج ج ی ،دانشجج ا د اد ا جج ی شجج م
(.)amohammadali46@yahoo.com
 .2ا ت دی گ تا

یخ ت مجمل اج ا ج ی دانشج ا د اد ا ج ی ،تاحجم شج م ،ن یسجدما سجو :

(.)delbari0410@mshdiau.ac.ir
 .3دانشجججی گججج تا ججج یخ ت مجججمل اججج ا ججج ی ،دانشججج ا د اد ا ججج ی ،تاحجججم شججج م
(.)ta_azim@yahoo.com
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گرفت ،برای تحکیم موقعیتش در مکه ،با قبیله خزاعه پیمان دوساتی بسات
زیرا خزاعیان از نظر جمعیت ،نیرو و امکانات و موقعیت اجتماعی ،در کناار
قریش و کُنانه ،از قبایل مهم به شمار میرفتند .بنیخزاعه نیاز باا توجاه باه
شخصیت قابل احترام عبدالمطّلب ،پیمان با ایشان را در تأمین منافع تجااری
و بازیابی قدرت گذشته خویش ،ماثرر دانساتند و از پیشانهاد عبادالمطّلب
استقبال کردند .این پیمان ،در روابط محبتآمیز و احترامِ متقابل بین خزاعه و
پیامبر

تأریر مهمی بر جای گذاشت و موجب حمایت خزاعیان از دعوت

نبوی گردید.

کلیدواژگان :پیامبر

 ،عبدالمطّلب ،قبیله خزاعه ،عصر جاهلی ،پیمانهای قبیلگی.

بیان مسئله

در دوره جاهلیت ،فقدان حکومت مرکزی ،حیات اجتماعی اَعراب را به همگراییی قیومی و
نظام قبیله ای سوق داده بود .درک درست تحوالت اجتماعی این دوره ،ماننید :جنی هیا،
پیمان های صلح ،اتحاد میان قبایل و سایرحوادثِ تاریخی ،بدون شیناخت دقییا اق قباییل
عربی و نقش آنان در این تحوالت ،دشوار به نظر میرسد .قبیله خزاعه ،یکی اق قبایل مهم
دوره جاهلیت به شمار میرود .آنان قریب به سه قرن ،حاکمیت مکه را در اختیار داشیتند.

1

در این مدت ،روشی نیکو در اداره شهر و تعامل با سایر قبایل در پیش گرفتند؛ 2تا اینکه با
قدرت گرفتن قریش ،اداره مکه را به آنان واگذار کرده و مجبیور بیه خیروز اق ایین شیهر
شدند؛ 3اما همچنان به دلیل جمعیت قیاد ،مهارت در باقرگانی ،اقامت در اطیرا مکیه ،اق
 .1سع دی ،تج الذهب ،ج ،2ص.171

 .2هم ل ،ص33؛ ا قی ،اخب

که ،ج ،1ص.13

 .3ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.133
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قبایل تأثیرگذار به شمار میآمدند 1.بنابراین ،بررسی اخبار مرتبط با این قبیله ،بیه شیناخت
بهتری اق حوادث جزی ةالع ب بهعنوان خاستگاه اسالم میانجامد و عالقهمندان به تاریخ
اسالم را در درک کاملتری اق وقایع صدراسالم یاری میرساند.
خزاعه ،بعد اق اختال ِ میانتیره ای که بین عبدالمطّلب و عمویش نوفیلبینعبیدمنا
درگرفت ،با عبدالمطّلب پیمان دوستی و اتحاد بستند 2.مسئله اصلی این پژوهش ،بررسیی
دالیل هم پیمانی خزاعه با عبدالمطّلب و پیامدهای آن بر روابط خزاعه و پیامبر اکیرم
است .نگارنده در پاسخ پرسش اصلی ،ابتدا فرضیه های مختلفیی دربیاره علیت همگراییی
خزاعه و عبدالمطّلب مطرح ساخته و سپس ،با مراجعه به منابع دستاوّل کتابخانیهای و بیا
شیوه توصیفی ی تحلیلی ،فرضیههای تحقیا را مورد بررسی قیرار داده و پیامیدهای ایین
پیمان را در روابط خزاعه و پیامبر اکرم

بررسی نموده است.

پیشینه تحقیق

در مورد موضوع این پژوهش ،تاکنون تحقیقی مستقل صورت نگرفته است؛ اما در برخیی
مقاالت ،مطالبی پراکنده در این قمینه دیده میشود .این مقاالت را میتوان بیه دو دسیته
تقسیم کرد .نخست ،مقاالتی درباره خزاعه که در دائ ةالمعج

ا م به چاپ رسیده است .در مقاله «خزاعه» در دائ ةالمع

هج ت دانشجد ه ج ج ل
بز گ ا ج ی ،پیمیان

خزاعه و عبدالمطّلب با عباراتی کوتاه و بدون علت همگرایی بیان شیده اسیت .بیه گمیان
نویسنده در صلح حدیبیه ،پیمانی میان خزاعه و پیامبر

نوشیته شید کیه دلییل روابیط

دوستانه میان آنها به شمار میرود 3.در مقاله دانشنامه جهان اسالم ،مؤلی ضیمن اشیاره
مختصر به پیمان خزاعه و عبدالمطّلب ،دلیل اتحاد میان آنهیا را نسیبت فیامیلی اق مسییر
 .1کحّ له ،ع م قب ی الع ب ،ج ،1ص.232-232
 .2ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.32

 .3ف حینژاد« ،خزاعه» ،دائ ةالمع

بز گ ا

ی ،ج ،22ص.231
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اقدواز حُبّی ،بنت حُلیلبن ُبشیّه خزاعی و قُصَیبنکِالب (د084.م) میداند 1.دائ ةالمع
ق دل ک یم هم درباره خزاعه مقالهای مفصل دارد .بیشیتر مطالیب ،گیزار گونیه و فاقید
تحلیل و بررسی است .در قسمتی اق مقاله ،به پیمان خزاعه و عبدالمطّلب اشاره شده است.
نویسنده بهطورتلویحی ،علت پیمان را ارتباط فامیلی بین خزاعه و بنیهاشم عنیوان کیرده

است 2.در دائ ةالمع

ان ایسی الیمل که با عنیوان دائ ةالمع

یة بیه قبیان

اال

عربی چاپ شده است ،مقاله ای درباره خزاعه وجود دارد .بیشتر مطالب مقاله ،تاریخ خزاعه
را پیش اق اسالم بررسی نموده است .بااینحال ،درباره اتحاد خزاعه و عبیدالمطّلب و تیاثیر
آن بر روابط با پیامبر اکرم

حظهای بی ل نشما ا ت.

 ،طاب ق ب

3

دسته دوم مقاالتِ مربوط به خزاعه ،در مجالت علمی و پژوهشیی چیاپ شیدهانید .اق
اصغر منتظرالقائم و همکاران ،دو مقاله با عنوان «جستاری در تاریخ قبیله بنیخزاعیه» 0و
«بررسی نقش قبیله خزاعه در رویداد تاریخی غزوه مُریسیع ،صلح حدیبیه ،فتح مکه» 5بیه
چاپ رسیده است .مؤل در مقاله نخست ،ارتباط فامیلی را در اتحاد خزاعه و عبیدالمطّلب
مؤثر میداند .در مقاله دوم ،با آنکه اق روابط حسنه میان خزاعه و پیامبر

سیخن گفتیه

شده است ،مطلب مستقیمی درباره پیمان خزاعه و عبدالمطّلب وجود ندارد .در مقاله «نقش
قبیله خزاعه در سیره نبوی» اق قاسم خانجانی که مروری گذرا بر تاریخ قبیله خزاعه است،
درباره پیمان خزاعه و عبدالمطّلب و دالیل آن ،مطلبی دیده نمیشود.
 .1ع دی« ،خزاعه» ،دانشد ه ج ل ا
 .2ا م عیای« ،خزاعه» ،دائ ةالمع

.4
.1

اه

ق دل ک یم ،ج ،12ص.21

« ،خزاعةبنعم ت» ،دائ ةالمع

 . .3ک نک
اه

م ،ج ،11ص.442

اال

یخ ن  ،ش ،22ص.133

یخد ه خ ا

 .1کت ب ا؛

ی ،ش ،1ص131ج.111

یخ تجغ افی  ،ش11ت ،12ص21ج.132

یة ،ج ،2ص.331
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تفاوت تحقیا حاضر ،با مقاالت دائرةالمعارفی و پژوهشهایی که اشاره شد ،ابتدا جزئی
ساختن موضوع و پرهیز اق سبک و سییاق خبیری اسیت و دوم ،برشیمردن فرضییههیای
مختل درباره علت همپیمانی خزاعه و عبدالمطّلب است .سوم ،بیان مصیادیا تیاریخی اق
تأثیر این پیمان بر روابط خزاعه و پیامبر اکرم

اسیت .چهیارم ،تیال

بیرای بررسیی

تطبیقی اخبار پراکنده در این باره است تا مخاطب تصویری واحید اق ایین حادثیه دریافیت
نماید و به درک درستی اق دالیل و نتایج آن دست یابد.
 .1انعقادپیمان

قُصَیّبنکِالب (د084.م) ،جدّ چهارم رسول خدا

 ،پس اق غلبیه بیر خزاعیه و تصیاحب
1

حاکمیت مکه ،تیرههای پراکنده قریش را متحد ساخت و در شهر مکه جای داد .وی امور
حج را ساماندهی نمود و مجلس مشورتی قریش را با عنوان دارالنَیدوه در مکیانی نزدییک
کعبه تأسیس کرد 2.اق قصی چهار فرقند اق جمله عبد منا و عبدالدّار برجای ماند 3.به یک
روایت ،وی مناصب مکه را میان عبدمنا و عبدالدار تقسیم نمود 0.به روایتیی دیگیر ،بیه
دلیل بزرگتر بودن عبدالدار ،همه مناصب را به او بخشید 5.به نظر میرسد ،روایت دوم ،به
صحت نزدیک تر است؛ قیرا بعد اق وفات عبدالیدار و عبیدمنا  ،بیین فرقندانشیان بیر سیر
تصاحب مناصب مکه اختال افتیاد .فرقنیدان عبیدمنا  ،خیود را اق باقمانیدگان عبدالیدار
شایستهتر می دانستند .عاقبت با وساطت بزرگان قریش و تقسیم مناصب ،اخیتال پاییان
یافت 6.بر طبا این توافا ،مناصب رفادت و سقایت به معنیای پیذیرایی و آبرسیانی بیه
 .1یعق بی،

یخ ،ج ،1ص.243

 .2ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.132
 .3ابنکابی ،جم ة الدسب ،ص.21
 .4سع دی ،التدبیه تاالش ا  ،ص.123
 .1ابنحبیب ،المدمق ،ص.123
 .1هم ل ،المحبّ  ،ص.111
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حجاز ،به هاشمبنعبدمنا رسید 1.درباره دلیل این اقدام نوشتهاند که او بزرگترین فرقند
عبدمنا بود؛ 2اما به نظر میرسد ،فضایل اخالفی هاشم ،در این انتخاب بییتیأثیر نبیوده
است .او را برترین فرد قریش اق نظرحسب و نسب و مکارم اخالق دانستهاند 3.هاشم برای
اداره بهتر مکه و رونا تجاری ،اقداماتی انجام داد که سفرهای باقرگانی به یمن و شام ،اق
جمله آنهاست 0.وی هنگام وفات ،مناصب مکه را به مُطَّلِببنعبدمنا سیپرد 5.شیاید بیه
دلیل فضایل اخالقی مطّلب و یا خردسالی فرقندانش که هنوق قادر به سرپرسیتی مناصیب
نبودند ،چنین تصمیمی گرفت .مطّلب به دلیل بخشندگی و بزرگواری ،در میان قریش بیه
«الفیض» شهرت داشت 6.او چند سیال بعید اق وفیات هاشیم ،فرقنید
هشتسالگی همراه مادر

شییبه را کیه تیا

اق قبیله بنینَجّار در یثرب قندگی میکرد ،به مکه آورد 7.هنگام

ورود به مکه ،مردم گمان بردند کیه جیوان همیراه مطّلیب ،غیالم اوسیت .بنیابراین ،او را
عبدالمطّلب نامیدند .مطّلب برای آنان توضیح داد که این جوان ،برادرقادها

فرقند هاشیم

است 8.بعد اق وفات مطّلب که در سفری تجیاری در یمین درگذشیت 9،مناصیب رفیادت و
سقایت به عبدالمطّلب رسید 14.سرپرستی این مناصب ،محبوبیت او را در میان مردم مکیه
 .1ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص.12
 .2ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،2ص.11
 .3ابنح عسق نی ،االص بة ،ج ،3ص.21
 .4ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.11
 .1ابنکثی  ،البمایة تالد یة ،ج ،1ص.72
 .1ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.11
 .7طب ی،

یخ ،ج ،2ص.247

 .2ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.137
 .2ابنحبیب ،المحبّ  ،ص.113
 .13ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.132
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دوچندان ساخت 1.در نتیجه ،عمویش نَوفلبنعبدمنا به جایگاهش حسادت برد .بنابراین،
برای کاستن اق مقام و منزلت عبدالمطّلب و محیدود سیاختن منیابع میالی وی ،برخیی اق
امالک و مناصب او را تصر کرد 2.عبدالمطّلب اق بزرگان مکه یاری خواست که در پاسخ
گفتند« :در ستیز بین تو و عمویت دخالت نمیکنیم 3».پس ،بهناچار به اقیوام میادریش در
یثرب نامه نوشت و اق قبیله بنینجّار درخواست یاری کرد .هشتاد نفر اق سواران بنیینجّیار
برای کمک وی وارد مکه شدند 0.آنان پس اق ورود ،به سراغ نوفلبنعبدمنا که با جمعی
اق بزرگان قریش در کنار کعبه نشسته بود ،رفتند .نوفل هنگامی که سوران بنینجّار را دید،
سوگند خورد امالک و مناصب عبدالمطّلب را بیاق پیس دهید و بزرگیان قیریش را شیاهد
گرفت 5.بنی نجّار پس اق سه روق اقامت در مکیه ،بیه یثیرب باقگشیتند 6.بعید اق باقگشیت
بنینجّار ،نوفلبنعبدمنا با برادرقادههایش فرقندان عبد شمس و عبیدالمطّلب ،بیا قبیلیه
خزاعه پیمان دوستی و اتحاد بستند.

7

 .2دالیل همپیمانی قبیله خزاعه و عبدالمطّلب

قبیله خزاعه پس اق واگذاری حاکمیت مکه به قریش در نیمه نخست سده پنجم مییالدی،
مجبور به خروز اق این شهر شدند 8.قصیبنکالب تیرههای پراکنده قریش را به مکه آورد

 .1طب ی،

یخ ،ج ،2ص.211

 .2ابنحبیب ،المُدمق ،ص.23
 .3طب ی،

یخ ،ج ،2ص.242

 .4ابنحبیب ،المدمق ،ص.21
 .1طب ی،

یخ ،ج ،2ص.242

 .1ابناثی  ،الک

 ،ج ،2ص.12

 .7ابنحبیب ،المدمق ،ص.21

 .2ا قی ،اخب

که ،ج ،1ص137؛ ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.133
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و در اطرا کعبه جای داد 1.محدودیت امکانات معیشتی مکه و یا تمایل قصی برای تسلط
کامل قریش بر این شهر ،اق دالیل خروز خزاعیان به شمار میرود 2.بنابراین ،در تحوالت
سیاسی و اجتماعی مکیه جایگیاه گذشیته را اق دسیت دادنید؛ تیا اینکیه پیمیان خزاعیه و
عبدالمطّلب در نخستین نیمه سده ششم هجری ،بار دیگر نیام ایین قبیلیه را در تحیوالت
تاریخی این شهر مطرح ساخت .آنان در مناقعه درونتیرهای که بین باقماندگان عبیدمنا
درگرفت ،به نفع عبدالمطّلب وارد عمل شدند .درباره دلیل این اقدام ،میتوان به دو فیر
اشاره کرد :فر

نخست ،پیشقدمی خزاعه برای همپیمانی با عبیدالمطّلب اسیت کیه بیا

استناد به روابط فامیلی با بنی هاشم صورت گرفت .فیر

دوم ،پیشینهاد عبیدالمطّلب بیه

خزاعه و دعوت اق آنان برای اتحاد و دوستی است که با استقبال خزاعه همراه گردید.
2ـ .1سهم نسبت فامیلی در همپیمانی خزاعه و عبدالمطّلب

به گزار

ابنحبیب (د205 .ق) ،پس اق باقگشت بنینجّار به یثیرب ،خزاعیه بیا خیود

گفتند« :عبدالمطّلب با بنینجّار رابطه خویشاوندی دارد؛ همانگونهکه با ما رابطه دارد .او را
یاری میکنیم و با او پیمان میبنیدیم 3».پیس ،نیزد عبیدالمطّلب رفتیه و بیه او پیشینهاد
هم پیمانی دادند .بالذری (د278 .ق) درباره ارتباط فامیلی بین خزاعه و بنیهاشیم نوشیته
است« :مادر عبدمنا  ،جدّ سوم رسول خدا ،حُبّی دختر حُلیلبنحُبشییّه خزاعیی بیود 0».اق
این دیدگاه ،رابطه خویشاوندی میان خزاعه و عبدالمطّلب را میتوان عامل همگرایی میان
آنان به شمار آورد.
 .1طب ی،

یخ ،ج ،2ص.211

 .2ی ب خ ئی ،ی ا

 :اهلل ،ص.41

 .3ابنحبیب ،المدمق ،ص.21
 .4ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص.72
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در نسییبت فییامیلی میییان قبیلییه خزاعییه و بنیییهاشییم ،تردیییدی نیسییت .عییالوه بییر
قصیبنکالب که اق خزاعه همسری برگزید ،عبدالمطّلب نیز بعد اق همپیمیانی بیا خزاعیه،
همسرانی اق این قبیله اختیار کرد 1.بااین حال ،دالیلی وجود دارد که نقش ارتباط فامیلی را
در این پیمان کمرن

می ساقد .دلیل نخست ،اختال منابع در گزار ِ این واقعیه اسیت.

برخال ابنحبیب (د 205 .ق) کیه نسیبت فیامیلی را دلییل اتحیاد خزاعیه و عبیدالمطّلب
میداند 2،اق گزار

ابنسعد (د234 .ق) چنین برداشت میشود که خزاعه بیرای اتحیاد بیا

عبدالمطّلب به عامل همسایگی با بنی هاشم استناد کرده و نزد عبدالمطّلب رفتند و پیمیان
اتحاد میانشان بسته شد 3.این دیدگاه ،دور اق ذهن به نظر نمیرسد؛ قیرا گروهیی اق افیراد
قبیله خزاعه ساکن مکه و جمعیت بیشتری در مناطا مختل بین مکه و مدینیه سیکونت
داشتند 0.بنابراین ،در صورت نیاق میتوانستند در اندکقمانی در کنار همپیمان خود باشیند.
دلیل دوم ،تصمیم عبدالمطّلب است که ابتدا قصد داشت با کمک مردم مکیه مشیکلش را
حل کند و اموال و مناصبش را اق نوفلبنعبدمنا باق پس گییرد؛ قییرا آمیدن بنیینجّیار
تیرهای اق خزرز به مکه با توجه به اختال میان قبایل قحطیانی و عیدنانی ،ممکین بیود
واکنش هایی اق سوی قریش و دیگر قبایل به دنبال داشته باشد .به همین جهت ،اق میردم
مکه کمک خواست .بزرگان شهر به این بهانه که اختال خانوادگی است ،پاسخی ندادند.

5

بالذری (د278 .ق) نوشته است :اق قبیله خزاعه نیز یاری خواست که پاسخ مثبتی دریافیت
 .1ابنکابی ،جم ة الدّسب ،ص.22-22
 .2ابنحبیب ،المدمق ،ص.21
 .3ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.32
 .4قاقشدمی ،ن یة اال ب ،ص241؛ کح له ،ع م قب ی الع ب ،ج ،1ص.332
 .1طب ی،

یخ ،ج ،2ص.242
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نکرد 1.اگر نسبت فامیلی را در اتحاد میان خزاعه و عبدالمطّلب تأثیرگذار بیدانیم ،شایسیته
بود قمانی که عبدالمطّلب به مساعدت آنان نیاق داشت ،وی را یاری میکردند؛ امیا چنیین
نکردند و عبدالمطّلب بهناچار اق اقوام مادریا

در یثرب کمک خواست و با یاری بنینجّار

به حقوقش رسید .دلیل سوم ،مرسوم بودن ارتباط قناشویی میان قبایل و تیرههای مختل
در دور جاهلیت است .خزاعه همانگونهکه با بنیهاشیم ارتبیاط فیامیلی داشیت ،بیا سیایر
تیره های قریش نیز ارتباط قناشویی برقرار کرده بود؛ 2اما در منابع ،گزارشی اق اتحاد پایدار
و مستحکم بین آنان ،مانند پیمان با عبدالمطّلب دیده نمیشود .دلیل آخر اینکه اگر نسبت
فامیلی خزاعه و عبدالمطّلب را اق مسیر اقدواز قصیبنکالب و حبّی بنت حُبشییه در نظیر
بگیریم ،این نسبت میان نوفلبنعبدمنا و عبدالمطّلببنهاشمبنعبدمنا یکسان است؛
قیرا هر دوی آنها ،اق طر جدّ مادری به نسبی واحد میرسند .بنابراین ،دالیلی بر تیرجیح
عبدالمطّلب بر عمویش نونلبن عبدمنا به دلیل رابطه خویشیاوندی وجیود نیدارد؛ چیون
خزاعه میتوانستند با استناد به رابطه فامیلی ،طر نوفل را گرفته و با وی همپیمان شوند.
2ـ .2انگیزههای همپیمانی خزاعه و عبدالمطّلب

پس اق باقگشت بنینجّار ،نوفلبنعبد منا با برادرقادگانش ،فرقندان عبدشمس که در
مکه صاحب قدرت سیاسی و تجاری بودند ،پیمان بست .عبدالمطّلب نیز بیه سیراغ قبیلیه
بنیخزاعه رفت و به آنان پیشنهاد همپیمانی داد 3.دلیل این اقدامِ عبدالمطّلب چه بود؟ چرا
وی مانند نوفل با باقماندگان عبدمنا و یا دیگر تیرههای قریش متحد نشد؟ دلیل نخست
را میتوان ناامیدی عبدالمطّلب اق همراهی بزرگان قریش در اختال های احتمالی دانست.
 .1ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص.12
 .2هم ل ،ص.72-71
 .3طب ی،

یخ ،ج ،2ص212؛ ابنأثی  ،الک

 ،ج ،2ص.12
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آنان در مناقعه میان وی و عمویش ،به بهانه عدم دخالت در اختالفات خیانوادگیشیان اق
کمک به عبدالمطّلب امتناع ورقیدند؛ با آنکه اق حا عبدالمطّلب آگیاهی داشیتند .اگیر بیار
دیگر نوفل با همراهی فرقاندان عبدشمس برای تصاحب مناصب و اموال عبدالمطّلب اقدام
می کرد ،وی برای دفاع اق حقوق خود باق هم مجبور میشد اق دیگر قبایل درخواست یاری
نماید .بنابراین ،در اقدامی پیشگیرانه به سراغ قبیله خزاعه رفت .دلییل دوم ،جایگیاه مهیمّ
قبیله خزاعه در دوره جاهلیت است .این جایگاه را میتوان بیه ابعیاد اجتمیاعی ،تجیاری و
فرهنگی تقسیم نمود .در بُعد اجتماعی ،خزاعیان بعد اق واگذاری مکه بیه قیریش ،جایگیاه
گذشته خود را اق دست دادند؛ اما به دلیل همجواری با مکه و سکونت گروهیی اق آنیان در
این شهر ،اق قبایل تأثیرگذار بودند .با آنکه بیشتر خزاعیان توسط قصیبنکالب (د084 .م)
اق مکه رانده شدند ،تیرههایی اق خزاعه اق جمله خانواده بدیلبنورقاء خزاعیی (د14 .ق) در
مکه حضور داشتند .در جریان هجوم بنیبکر به خزاعه ،فراریان این قبیله وارد مکه شده و
در خانه وی پناه گرفتند 1.اقرقی (د208 .ق) که کتاب اخبار مکه را در قرن سیوم هجیری
نوشته است ،اق برخی مساکن قدیمی خزاعیان در این شهر که تا قمان وی باقی مانده بود،
یاد میکند 2.اق سویی ،خزاعه در کنار قریش و کُنانه ،جزء قبایل معرو به حُمس بودنید.

3

اهل حُمس در مراسم حج ،سختگیر و با تعصب و مراقبت ،اعمال حج را به جا میآوردند؛

0

ضمن اینکه خزاعیان در دوره حاکمیت بر مکه ،بیر پیردهداری ،نگهبیانی و تعظییم کعبیه
 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.721

 .2ا قی ،اخب

که ،ج ،2ص.214

 .3ابنحبیب ،المحبّ  ،ص.172
 .4ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.122
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مراقبت میکردند 1.درباره آنها گفته شده است که امورحج را ساماندهی نمودند و برخیی اق
کارهای حاکمیتی و تجاری مکه را مییان قباییل تقسییم نمودنید 2.ایین اقیدامات ،باعی
استحکام موقعیت اجتماعی آنها شده بود.
در بُعد تجاری ،افراد این قبیله به سرقمینهای مختل رفتوآمد داشتند و تجربههیای
خ وبی در باقرگانی به دست آورده بودند .آنها به همراه قریش ،کُنانیه و هَیواقن در برپیایی
باقار عُکّاظ 3که هرسال درماه ذیالحجه برپا میشد ،شرکت میکردند 0.در بُعد فرهنگیی،
عالوه بر اطالع اق علم عرب خالص و اخبار اهل کتاب ،به دلیل سفرهای تجاری ،اق علوم
و تجارب اقوام دیگر آگاه بودند 5.بنابراین ،اتحاد با قبیله خزاعه برای عبیدالمطّلب اهمییت
بسزایی داشت و می توانست وی را در تحکیم موقعیت و صیانت اق مناصبی که بیر عهیده
داشت ،یاری رساند؛ بهویژه منصب سقایت که با توجیه بیه اقلییم خشیک مکیه اهمییتش
دوچندان بود .این منصب ،عالوه بر منافع مالی ،سبب محبوبیت اجتماعی عبدالمطّلب شده
بود .به همین دلیل ،نوفلبن عبدمنا برای کاستن اق محبوبیت وی ،برخی اق درگیاههیای
آب رسانی متعلا به عبدالمطّلب را تصاحب نمود .عبدالمطّلب نیز با خزاعه پیمان بسیت تیا
اموال ،مناصب و موقعیت خود را حفظ نماید .برای وی درخواست کمک اق قبیلهای ساکن
مکه و اطرا آن بسیار راحتتر بود ،تا بار دیگراق مردمان بنینجّار که هم با مکیه فاصیله
 .1ا قی ،اخب

که ،ج ،1ص.13

 .2حم  ،ا م الع ب ،ج ،1ص123ج.124

 .3ب ا عکّ ظ ،د ب الی ن م ت نزدیک ع ف ت بین نخاه تط یف ب پج جیشجم (یج ق ت ،ع جم
البامال ،ج ،4ص.)142
 .4ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.132
 .1کحّ له ،ع م قب ی الع ب ،ج ،1ص.332
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داشتند و هم اق اوضاع و احوال این شهر بیاطیالع بودنید ،درخواسیت ییاری کنید .پیس،
بزرگان خزاعه را فراخواند و در دارالنَدوه پیمان اتحادشیان را مکتیوب سیاختند و اق کعبیه
آویییزان کردنیید 1.هنگییام تنظیییم پیمییان ،نوفییلبیینعبییدمنا و فرقانییدان عبدشییمس
حضور نداشتند.

2

2ـ .3دالیل موافقت خزاعه با پیشنهاد عبدالمطّلب

قبیله خزاعه چون با پیشنهاد همپیمانی با عبدالمطّلب مواجه شد ،اق آن اسیتقبال کیرد.
دو دلیل عمده در توجیه اقدام آنان ،قابل طرح است :دلیل اوّل را میتوان شخصیت قابیل
احترام و محبوبیت عبدالمطّلب در مکه دانست .بنا بر نقل محمدبنجریر طبری (د314 .ق)
بعد اق وفات مطّلببن عبدمنا  ،چون مناصیب رفیادت و سیقایت بیه عبیدالمطّلب رسیید،
شرافتش در بین قریش فزونی یافت و محبوبیتش دوچندان شد؛ تا جایی که کسی اق نظیر
شرافت و بزرگواری ،با وی برابری نمیکرد 3.مردم مکیه عبیدالمطّلب را «ابیراهیم ثیانی»
میگفتند 0.وی اق عبادت بت ها بیزار بود و همواره دیگران را به رعاییت میواقین اخالقیی
سفار

میکرد 5.خزاعیان با توجه بیه جایگیاه اجتمیاعی عبیدالمطّلب ،دعیوتش را بیرای

همپیمانی پذیرفتند .بالذری (د278 .ق) در این باره نوشته است که افراد قبیله خزاعه پیش
خود گفتند« :به خدا قسم! در این سرقمین اق نظر اخالق ،رفتار ،صبر ،بردباری و پایبنیدی
به تعهد ،کسی بهتر اق عبدالمطّلب وجود ندارد .با او پیمان میبندیم و به این وسیله ،اق وی

 .1ابناثی  ،الک

 ،ج ،2ص.12

 .2ابنحبیب ،المدمق ،ص.21
 .3طب ی،

یخ ،ج ،2ص.211

 .4یعق بی،

یخ ،ج ،2ص.11

 .1سع دی ،تج الذهب ،ج ،2ص.133
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و قومش سود میبریم .او نیز اق این پیمان سود میبرد 1».به همین دلییل ،ایین پیمیان را
می توان نوعی همگرایی سیاسی و اجتماعی دانست که هم موقعیت سیاسی عبدالمطّلب را
در مکه استحکام می بخشید و هم موقعیت اجتماعی خزاعه را به عنوان متّحد بنییهاشیم
افزایش میداد.
دلیل دومی که باع استقبال خزاعه اق پیمان با عبدالمطّلب شد ،تأمین منافع تجیاری
بود .خزاعیان مردمی تاجرپیشه بودند و رفتوآمد به سرقمینهای مجاور ،مهارت آنان را در
تجارت بیشتر کرده بود .اتحاد با شخصیت میورد احتیرام مکیه مییتوانسیت در مبیادالت
تجاری با قریش تأثیرگذار باشد .چنانچه پیش اق این نیز بنیمُصطَلا ،تیرهای اق خزاعیه ی
بعد اق آنکه عبدمنا امورحج و حاکمیت مکیه را سیاماندهی کیرد ی بیه همیراه فرقنیدان
حارثبنعبدمنا و بنیهون نزد او آمدند و خواستار همپیمانی شدند؛ تا اق این مسیر ،عزت
و سربلندی یابند 2.عبدمنا میان آنیان و قیریش ،پیمیان «احیابیش» را منعقید سیاخت.
شرکتکنندگان در کنار حجراألسود قسم یاد کردند تا روقگار باقی است اق یکدیگر حمایت
کنند 3.ابندُرَید (د321 .ق) «احابیش» را مشتا اق تحبیش به معنای تجمیع مییدانید .بیه
نظر وی ،این قبایل را به دلیل جمع شدن در کنار یکدیگر و همپیمانی با قریش ،احیابیش
قریش نامیده اند 0.ابن حبیب نیز درباره نامگذاری این پیمان نوشته است« :چون پیمیان در
کنار کوه حُبشی بسته شده است 5،آن را حِل احیابیش نامییدهانید 6».بیه نظیر مییرسید،
 .1ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص.72
 .2صعب بی ی ،نسب ق یش ،ص.11
 .3یعق بی،

یخ ،ج ،1ص.241

 .4ابند یم ،اإلشتق ق ،ص.141
 .1ک ا حبشی ،د پ یین که ت د شش یای کعبه ق ا داشت (ی ق ت حم ی ،ع م البامال ،ج ،2ص.)214
 .1ابنحبیب ،المدمق ،ص.222
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اتحاد با عبدالمطّلب بعد اق پیمان احیابیش ،فرصیت تیاقهای بیرای خزاعییان فیراهم آورد
کییه بییا هیید تییأمین منییافع تجییاری و تحکیییم موقعیییت اجتمییاعی ،در تحییوالت مکییه
حضور یابند.
 .3ماهیت و ارزشمندی پیمان

برای تعیین ارقشمندی پیمان خزاعه و عبدالمطّلب ،شایسته است آن را با پیمان های دوره
جاهلیت مقایسه کنیم .این مقایسه می تواند تفاوت پیمان را اق نظیر ماهییت ،ارقشیمندی،
اهدا  ،پیامدها و دالیل ماندگاری ،مشخص نمایید .بیه طیور معمیول ،پیمیانهیای دوره
جاهلیت ،باقتابی اق اوضاع اجتماعی این دوره ،بهویژه نظام قبیلیهای محسیوب مییشیدند.
بیشتر آنها ،جنبه تدافعی و حمایتی داشتند .در این میان ،پیمانهایی نیز بودند که به شکل
محدودتر برای حفظ منافع اقتصادی و یا دسیتاوردهای تجیاری بسیته مییشیدند .پیمیان
احابیش قریش که به آن اشاره گردید ،چنین ماهیتی دارد؛ درحالیکه پیمان «مُطیّبین» اق
دیگر پیمان های این دوره ،بُعد حمایتی میان تیرهای داشت؛ 1قیرا ایین پیمیان در جرییان
اختال میان فرقندان عبدمنا و عبدالدار شکل گرفت .تیرههای قریش با توجه به منافع
و یا ارتباط فامیلی ،با یکی اق طرفین درگیری متحد شدند .بنیاسد ،بنیقُهیره ،بنییتَییم و
بنیحارث ،به فرقندان عبدمنا پیوستند .آنها در کنار کعبه دست خود را در کاسه عطر فرو
بردند و بر رکن مالیدند .به این دلیل ،پیمان آنها را مُطیِّبیین (عطرقننیدگان) نامیدنید 2.در
مقابل ،بنیمَخزوم ،بنیجُمَح ،بنیسَهم و بنی عدی ،با فرقندان عبدالدار پیمان بسیتند 3.بیه
 .1یعق بی،

یخ ،ج ،1ص.321

 .2ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،1ص.132
 .3ابنکثی  ،البمایة تالد یة ،ج ،2ص.232
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این پیمان ،حل األحال گفته اند 1.عاقبت با پادرمیانی بزرگان مکه ،میان دو گروه صیلح
برقرار شد و توافا گردید منصب رفادت و سقایت ،با فرقندان عبدمنا  ،و پرده داری کعبه،
با فرقندان عبدالدار باشد 2.اگر پیمان خزاعه و عبدالمطّلب را با پیمان احیابیش و مطیّبیین
مقایسه کنیم ،شباهت هایی میانشان وجود دارد .شباهت اوّل ،آن است که هر سیه پیمیان،
در محیط مکه اتفاق افتادهاند .دلیل آن ،اهمیت مذهبی و تجاری این شیهر بیود .شیباهت
دوم که تنها در مورد پیمان های مطیّبین و خزاعه با عبدالمطّلب دییده مییشیود ،ماهییت
درونقبیلهای آنهاست .این پیمان ها ،به دنبال اختال میان باقمانیدگان قصییبینکیالب
اتفاق افتادند .علت اصلی اختال  ،تال

برای تصاحب یا حفظ مناصب مکه بیود .اق ایین

نکته معلوم می شود که مناصب این شهر ،به دلیل منافع مالی و کسب موقعیت اجتمیاعی،
اهمیت بسزایی داشت .بنابراین ،رقابتهای میانتیرهای برای تصاحب آنها رقم میخورد.
در کنار شیباهت هیای پیمیان خزاعیه و عبیدالمطّلب بیا پیمیان احیابیش و مطیّبیین،
تفاوتهایی نیز میانشان وجود دارد .شیاید بتیوان ایین تفیاوتهیا را در ماهییت ،هید و
ارقشمندی این پیمان دانست .برای تعیین دقیا این مطلب ،شایسته است به میتن پیمیان
مراجعه شود .بالذری (د278 .ق) و ابنحبیب (د205 .ق) در روایتی مشابه ،متن پیمان را با
تفضیل بیشتری نقل کردهاند؛ 3اما واقدی (د247 .ق) با عباراتی کوتیاه ،محورهیای اصیلی
پیمان را چنین روایت کرده است« :خدایا به نام تو ،این پیماننامه عبدالمطّلب است بیرای
خزاعه هنگامی که سران و خردمندان ایشان آمدند .افراد غاییب نییز بیه آنچیه حاضیران
بپذیرند ،راضی هستند .میان ما و شما قرارداد دائمی خواهد بود که هیچ گاه فرامو
 .1ابنحبیب ،المدمق ،ص.12
 .2هم  ،المحبّ  ،ص.111
 .3ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص72؛ ابنحبیب ،المدمق ،ص 27ج .22
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و هیچ دشمنی میان ما صورت نگیرد .تا روقگار پابرجاست ،دست ما یکی و یاری ما بیرای
یکدیگر خواهد بود 1».این پیمان ،برخال بسیاری اق پیمان های کیه مییان قباییل بسیته
میشد ،بین خزاعه با شخص عبیدالمطّلب منعقید گردیید .ایین مطلیب ،نشیان اق جایگیاه
عبدالمطّلب دارد که به تنهایی در نقش یک یا چند قبیله ظاهر شده اسیت .اقآنجاکیه ایین
پیمان بعد اق قیاده خواهی عبدمنا برای تصاحب اموال و مناصب عبدالمطّلب و در پاسیخ
همپیمانی وی با فرقندان عبدشمس صورت گرفت ،ماهیتی تدافعی دارد که بر دائمی بودن
و استمرارآن تأکید شده است.
ارقشمندی پیمان نیز اق آنجا معلوم میشود که عبدالمطّلب نگهداری و پایبندی بیه آن
را به فرقندانش توصیه کرده است .وی پس اق انعقاد پیمان ،اشعاری سرود که محتوای آن
چنین است« :من به فرقندم قبیر وصیت میکنم که اگر مرگ من فرارسید ،آنچه را مییان
من و بنیعمرو است ،رعایت کند و پیمانی را که پدر

بسته است ،حفظ نمایید و ظلیم و

مکری در آن روا ندارد و بداند که ایشان پیمان قدیمی را رعایت کیرده ،بیا پیدرت پیمیان
بستهاند .آنها اق بنیفِهر هم با تو خصوصیترند 2».منظور اق بنیفِهر ،قریش است 3.سفار
عبدالمطّلب به حفظ و مراعات پیمان خزاعه و حتی ترجیح این قبیله بر قیریش ،دلییل بیر
اهمیت و ارقشمندی پیمان است .اگر در ماهیت پیمان انحرافی وجود داشت ،عبیدالمطّلب
به ماندگاری و پایبندی به آن سفار

نمیکرد .وی شخصیتی بزرگوار بود و همگان را به

رعایت ارق های اخالقی توصیه مینمود 0.اق رسول خدا

درباره شخصیت عبدالمطّلب

روایت شده است« :خداوند عبدالمطّلب را در سیمای پیامبران و شکوه پادشیاهان محشیور

 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص721؛ ش ی ،ب ال می تال ش د فی ی ة خی العب د ،ج ،1ص.233
 .2ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص.32
 .3ابنحزم ،جم ة انس ب الع ب ،ص.12
 .4ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،1ص12؛ سع دی ،تج الذهب ،ج ،2ص.133
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میساقد 1».بعید به نظر می رسد ،چنین شخصیتی به جهت حفظ منافع مالی و ییا تحکییم
موقعیت اجتماعی ،فرقندانش را به پایبندی و نگهداری پیمانی سفار

نماید کیه میاهیتی

تجاوقکارانه داشته باشد .دلیل دیگری که ارقشمندی پیمان را تقویت میکند ،تأییید آن اق
سوی پیامبر اکرم
پیامبر

است .در صیلح حدیبییه ،خزاعییان نسیخهای اق پیمیاننامیه را نیزد

آوردند .ابنابیکعب (د34 .ق) آن را خواند .ایشان پس اق شنیدن پیمان ،فرمود:

«اکنون هم که اسالم آوردهاید ،بر همان پیمان باشید 2».در سیره حَلبی آمده است که پس
اق شنیدن پیماننامه ،فرمود « :من حاّ شما را میشناسم .اکنون هم بر همان پیمان باشید
که اق گذشته بودید 3».اق این روایات ،معلوم میشود که پیماننامه جدیدی میان خزاعیه و
پییامبر
رسول خدا

بسیته نشیده اسیت .اگیر در ماهییت و مفیاد پیمیان مشیکلی وجیود داشیت،
پایبندی به آن را مردود میدانست .مطلب دیگری که باعی تفیاوت ایین

پیمان با سایر پیمان های دوره جاهلیت شده است ،استمرار پیامدهای آن تا ظهیور اسیالم
است .بهطورمعمول ،پس اق اسالم ،بسیاری اق پیمانها و رسوم دوره جاهلیت منسوخ شدند؛
قیرا بیشتر آنها پیمان های حمایتی و تدافعی در برابر جن

و قتل وغارت میان قبایل بیود؛
تأثیری مثبت

اما پیمان خزاعه همچنان باقی ماند و در روابط قبیله خزاعه و نبیاکرم

بر جای گذاشت .اق ویژگیهای منحصربهفرد این پیمان که در ماندگاری آن تأثیر گذاشت،
مکتوب شدن مفاد آن است .بعد اق توافا ،ابوقیسبنعبدمنا بنقهره مفاد آن را نوشیت و
همچون سندی مهم اق سق کعبه آویزان گردید 0.بنا بر نقلی ،این معاهده نخستین سیند
مکتوب اق پیمانهای دوره جاهلیت است که متن آن به ما رسیده است.
 .1یعق بی،

یخ ،ج ،2ص.143

 .2تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.121
 .3حابی ،السی ة الحابی ،ج ،3ص73ج.71
 .4ب ذ ی ،انس ب االش ا  ،ج ،1ص.23

 .1ی ب خ یی ،ی ا

 :اهلل ،ص.11
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 .4تأثیر پیمان عبدالمطّلب و خزاعه در روابط با پیامبر اکرم

پیمان عبدالمطّلب و خزاعه ،پیامدها و نتایجی داشت که اق محدوده عصر جاهلی خارز شد
تأثیر نهاد؛ تا آنجا که این پیمان را میتوان اق

و در روابط میان خزاعیان و رسول خدا

دانسیت .بیرای تبییین ایین

عوامل مهم در روابط دوستانه میان خزاعه و رسول خیدا

مطلب و نشان دادن نقش این پیمان در برخی حوادث تاریخی وتأثیرگذاری آن بر احتیرام
متقابل خزاعه و پیامبر اکرم

 ،مهمترین پیامدهای پیمان را میتوان در محورهای قییر

مورد بررسی قرار داد:
4ـ.1خیرخواهی خزاعه برای رسول خدا

ابناسحاق (د154 .ق) درباره روابط خزاعه و پییامبر اکیرم
خزاعه ،چه مسلمان و چه مشرک ،خیرخواه رسول خدا

نوشیته اسیت« :قبیلیه

بودنید و چییزی را در مکیه اق

مخفی نمیکردند 1».واقدی (د247 .ق) نیز اشاره میکند« :خزاعیان ،خیرخیواه

پیامبر
رسول خدا

در تهامه بودند و چیزی را اق ایشان مخفی نمیکردند؛ 2گروهی مسلمان و

دستهای همپیمان بودند 3».منابع دیگر ،اق جمله محمدبنجرییر طبیری (د314 .ق) نییز اق
سخن گفتهاند 0.در برخی منابع تاریخی ،پس اق بیان

خیرخواهی خزاعه برای نبی اکرم
روابط دوستانه خزاعه و پیامبر اکرم

 ،به پیمان آنان و عبدالمطّلب اشیاره شیده اسیت.

گویا مقصود این است که تأثیر پیمان بر روابط خزاعه و پیامبر اسالم

معلیوم گیردد.

5

 .1ابنا ح ق ،السی ة الدب یة ،ج ،2ص.417
.2

ه ،به عد ی شمت گ ،

یدی د ا تماد د ی ی ج

(ی ق ت حم ی ،ع م البامال ،ج ،2ص.)14
 .3تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.122
 .4طب ی،

یخ ،ج ،1ص. 121

 .1حابی ،السی ة الحابی ،ج ،3ص73ج.71

د رج ب جزیج ةالعج ب ا جت
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پس اق هجوم شبانه بنیبکر و قریش به قلمرو خزاعه ،عمروبنسالم (قنده تیا 8ق) ،رئییس
خزاعیان ،برای شکایت به مدینه آمد 1.وی اشعاری برای پیامبر

خوانید کیه در ابییات

آغاقین آن چنین آمده است« :پروردگارا! من محمد را به ییاری مییخیوانم؛ کسیی کیه اق
دیرباق هم پیمان پدران ما بوده است .شما فرقندان و ما پدران بودیم .آنگاه اسالم آوردیم و
دست نکشیدیم .قریش ،خال وعده ای که داده بود ،عمل کرد و پیمان مورد تأکید تیو را
شکست 2».عمروبن سالم در این اشعار ،هم به پیمان خزاعه و عبیدالمطّلب و هیم نسیبت
اشاره کرده است .رسیول خیدا

فامیلی خزاعه و رسول خدا

پیس اق شینیدن ایین

اشعار ،قسم یاد کیرد کیه بنییخزاعیه را ییاری کنید 3.پیس اق باقگشیت عمیروبن سیالم،
بُدیلبنوَرقاء خُزاعی (د14 .ق) به مدینه آمد و اخبار تحرکات قریش و همراهیی آنیان بیا
بنیبکر را به اطالع پیامبر
پیامبر

رساند 0.این نخستینبار نبود که خزاعیان به عنوان راقداران

 ،اخبار اقدامات قیریش را گیزار

مییکردنید .در جنی

احیزاب ،سیوارانی اق

بنیخزاعه مسیر مکیه تیا مدینیه را چهیار روقه پیمودنید و خبیر حرکیت مشیرکان را بیه
اطالع دادند 5.در جریان صیلح حدیبییه نییز هنگیامی کیه پییامبر

رسول خدا

در

حدیبیه توق کرد 6،بدیل بنورقاء خدمت ایشان رسید تیا اوضیاع مکیه را بیه پییامبر
 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.722
 .2ابنهش م ،السی ة الدی یة ،ج ،4ص.31
 .3طب ی،

یخ ،ج ،3ص.41

 .4ابناثی  ،الک

 ،ج ،2ص.241

 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.441
 .1حمیبیه ،حای د یک دزلی که ا ت .ن ش ب گ فته ا چ ا دب ی د ختی به ن م حمب ء ا جت
(ی ق ت حم ی ،ع م البامال ،ج ،2ص.)22
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گزار

دهد 1.وی به رسول خدا

قصد جن

توصیه نمود با توجه به آمادگی قریش و جمیع آوری

با آنان خودداری کند 2.پیامبر

نیرو ،اق جن

11

به او گفت« :برای قییارت کعبیه آمیده و

با قریش را ندارد 3».بدیل ،به مکه باقگشت و پیام رسول خدا

مکه ابالغ نمود 0.برخی اق اصحاب پیامبر

را بیه میردم

گمان کردند که بدیل ،فرستاده مردم مکیه

است .بنابراین ،به بدیل سخنان ناروایی گفتند .بدیل در پاسخ آنها گفت« :به خدا قسم! من
و همراهانم نزد پیامبر نیامدهایم؛ مگر آنکه طرفدار او هستیم و مییخیواهیم کیه او پییروق
شود 5».سخنان بدیلبنورقاء ،گیواه خیرخیواهی خزاعیه بیرای پییامبر

اسیت کیه در

صحنههای مختل تاریخی تکرار شده است.
4ـ .2احترام رسول خدا

به بنیخزاعه

روابط بنیخزاعه با نبی اکرم
دلسوقِ رسول خدا
میییکییرد .در جن ی

بر احترام متقابل استوار بود .همان گونه که خزاعییان

بودند ،پیامبر

نییز در برابیر خزاعیه باگذشیت و محبیت رفتیار

مُرَیسِیییع کییه در سییال پیینجم 6و یییا ششییم هجییری اتفییاق افتییاد،

7

حارثبنابیضرار رئیس بنیمُصطَلا که تیرهای اق خزاعه بود ،با جمعآوری نیرو قصد حمله
به مدینه را داشت 8.گویا هد وی ،جلب رضایت قریش و تحکیم روابط تجاری با میردم

 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.121
 .2ابنکثی  ،البمایة تالد یة ،ج ،4ص.111
 .3طب ی،

یخ ،ج ،2ص.121

 .4ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،2ص.311
 .1هم ل ،ص.332
 .1تاقمی ،المغ ی ،ج ،1ص.434
 .7خایفةبنخی ط،

 .2ابناثی  ،الک

یخ خایفه ،ص31؛ طب ی،

 ،ج ،2ص.122

یخ ،ج ،2ص.134
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برای پراکنده ساختن آنان ،به قلمرو بنیمصیطلا لشیکر کشیید 1.در

مکه بود .پیامبر

کنار چاه آب مُریسیع 2،میان مسلمانان و بنیمصطلا جنگی در گرفت که به شکست آنان
منجر شد 3.در این نبرد ،صد خانوار بنیمصیطلا بیه اسیارت درآمدنید 0.رسیول خیدا
بر اسیران سخت نگرفت و به توصیه ایشان ،مقدمات آقادی آنان فراهم آمد؛ بهطیوریکیه
تمام اسیران بنیمصطلا آقاد شدند 5.حارث بنابی ضرار نیز بیدون واهمیه اق مجیاقات ،بیه
مدینه آمد و با دیدن خو رفتاری رسول خدا
شد 6.رفتار پیامبر

و اطیالع اق کرامیات ایشیان ،مسیلمان

با اسیران بنیمصطلا ،به جهت رعایت حال تیرهای اق قبیله خزاعیه

بود تا پیامی برای سایر قبایل باشد؛ مبنی بر اینکه هواخواهی خزاعه اق رسیول خیدا
بدون پاسخ نمیماند .پیامبر

،

عالوه بر رفتار نیک با خزاعیان ،بیدگویی اق آنیان را نییز

برنمیتافت .در واقعه هجوم بنیبکر بر خزاعه ،نوفلبنمعاویه دوئلی ،ساالر مهاجمان ،برای
عذرخواهی نزد پیامبر

آمد .وی خطاب بیه ایشیان گفیت« :خزاعیه دروغ گفتیه انید و

موضوع را بزرگ جلوه داده اند ».رسول خدا

اق سخن او برآشفت و فرمیود« :در میورد

خزاعه سخن مگوی که من در همه تهامه ،میان خویشاوندان دور و نزدیک خود ،مردمیی
مهربانتر اق خزاعه نسبت به خود ندیدهام 7».در نامهای که رسول خدا

پیس اق صیلح

حدیبیه خطاب به بزرگان خزاعه نوشیت ،عبیاراتی دییده مییشیود کیه اق احتیرام خیاّّ

 .1طب ی،

یخ ،ج ،2ص.131

َ ُ .2یسیع ،ن م دبی د ن حیه قمیم ،یکی ا
حم ی ،ع م البامال ،ج ،1ص.)112
 .3ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،2ص.42
 .4ابنخامتل،
 .1یعق بی،

یخ ،ج ،2ص.441
یخ ،ج ،2ص.13

 .1ابنهش م ،السی ة الدب یة ،ج ،4ص.212
 .7تاقمی ،المغ ی ،ج ،2ص.722

ک نتگ اه ی خزاعه د نزدیکی که ا ت (یج ق ت
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به خزاعیان حکایت دارد .در قسمتی اق این نامه آمیده اسیت« :گرامییتیرین و

نزدیییکتییرین مییردم تهامییه در نییزد میین ،شییما هسییتید و پییاکنهییادانی کییه اق شییما
پیروی کنند».

1

4ـ .3تقدم در پذیرش اسالم

روابط حسنه میان خزاعه و رسول خدا

 ،در گرایش خزاعیان به دین اسالم بی تأثیر

نبوده است؛ تا آنجا که این قبیله را میتوان اق قبایل پیشگام در قبول دیانت اسالم دانست.
بیشتر قبایل شبه جزیره عرب ،پس اق فتح مکه و بیه وییژه در سیال نهیم هجیری اسیالم
آوردند 2.سال نهم هجری را به دلیل رفت وآمد نمایندگان قبایل عرب به مدینیه« ،سنة
الوفود» نامیده اند؛ 3درحالی کیه سیابقه اسیالم خزاعییان ،بیه پییش اق ایین قمیان
باقمی گردد .در اینجا مقصود ،اسالمِ جمعی است؛ وگرنه به شکل انفرادی ،برخی خزاعییان
پیش اق هجرت پیامبر

مسلمان شده بودند .خباببنأرت (د37 .ق) وابسته خزاعه ،جزء

نخستین مسلمانان است که پس اق آشکار شدن ایمیانش ،میورد شیکنجه و آقار مشیرکان
مکه قرار گرفت 0.در جریان مهاجرت رسول خدا
و همسر

به مدینه ،اُمّ مَعبد خزاعیی (د12 .ق)

اَکثم بنجَون ،اق ایشان پذیرایی کرده و مسلمان شدند 5.برای اسیالم انفیرادی

خزاعیان ،نمونههای بسیاری را میتوان برشمرد؛ اما به شیکل گروهیی و قبیلیهای ،شیاید
بتوان اسالم بنیأسلم را نخستینتکاپوهیا در ایین قمینیه دانسیت .بیشیتر نسیبشناسیان،
 .1ابناثی  ،ا م الغ بة ،ج ،1ص .233ب ای اط ع ا جتن ک ج ن جه. ،ح حمیجماهلل ،ن جههج ت
پیم له ی ی ی حض ت حمم ،ص333ج.331

 .2ابناثی  ،الک
 .3دیتی،

 ،ج ،2ص.221

یخ پی ب ا

م حمم ،ص.137

 .4ابن عم ،الطبق ت الکب ی ،ج ،2ص.214
 .1ابنحبیب ،المحب  ،ص413؛ ابناثی  ،ا م الغ بة ،ج ،1ص.122
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بنیاسلم را اق فرقندان أفصیبنحارثبنعَمروبنمَزیقیاء و اق تیرههای خزاعیه دانسیتهانید.
پیامبر اکرم

در مسیر هجرت هنگامی که به وادی الغَمیم رسید 2،بُ یجمة بجنحُصَجیب

ا امی (د63 .ق) با هشتاد خانواده اق افراد قبیلها
خدا

1

مسلمان شد و نماق عشیا را بیا رسیول

به جای آورد 3.جلوه دیگری اق اسالم جمعی بنیخزاعه ،بعد اق غزوه مُریسیع ظاهر

شد .افراد قبیله بنیمُصطلا بعد اق رفتار نیک مسیلمانان بیا اسییران قبیلیه ،بیا پییروی اق
حارث بنابی ضرار مسلمان شدند 0.روند مسلمان شدن بنیخزاعه ،بعد اق این غزوه سیرعت
گرفت .در جریان صلح حدیبیه در سال ششم هجری ،بیشتر خزاعیان ،به ویژه بزرگان قیوم
چون عمروبنسالم (قنده تا 8ق) و بُسربنسفیان (د9 .ق) مسلمان بودنید .هنگیام اسیتقرار
پیامبر

در حدیبیه ،بُسربنسفیان برای حضرت هدایایی آورد که مورد قبول قرارگرفت.

این مطلب ،دلیلی بر مسلمان بیودن اوسیت؛ قییرا پییامبر

اق مشیرکان هدییه قبیول

نمیکرد 5.بدیلبنورقاء ،بزرگ خزاعه نییز در حدیبییه حضیور داشیت .دربیاره اسیالم وی
آوردهاند« :در یوم الفتح و یا پیش اق آن ،اسالم آورده است 6».محمدبناسماعیل بخاری (د.
256ق) با نقل احادیثی اق برخی صحابه رسول خدا

 ،یوم الفتح را همان صلح حدیبییه

میداند 7.بنابراین ،بدیل هنگام حضور در حدیبیه مسلمان بوده است کیه دلیلیی بیر تقیدم
 .1المب د ،نسبت عمن ل ت قحط ل ،ص22؛ قاقشدمی ،ن یة األ ب ،ص.32
 .2ی ق ت حم ی ،ع م البامال ،ج ،4ص .443تادی الغَمیم ی کُ اع الغمیم ،ن حیهای د ح
که ت میده ا ت.
 .3ابناثی  ،ا م الغ بة ،ج ،1ص.232
 .4ابنح
 .1طب ی،

عسق نی ،االص بة ،ج ،1ص.412
یخ ،ج ،2ص.147

 .1ابناثی  ،ا م الغ بة ،ج ،1ص.233
 .7ابنح  ،فتح الب ی ،ج ،7ص441ج.413

بین
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اسالم است .با توجه به تیأثیر بزرگیان قباییل بیر دیگیر افیراد،

میتوان بیشتر خزاعیان را در سال ششم هجری مسلمان دانست.
نتیجه

قبیله خزاعه ،پیش اق اسالم ،قریب به سیه قیرن بیر مکیه حکومیت کردنید .پیس اق آن،
حاکمیت مکه را به قریش واگذار کرده و مجبور به خروز اق این شهر شدند؛ اما بیه دلییل
کثرت جمعیت ،وسعت مناطا سکونت در حجاق و تهامه ،اشتغال به تجارت و تجربههیایی
که اق حاکمیت بر مکه به دست آورده بودند ،اق قبایل مهم جزیرةالعرب محسوب
میشدند .تا اینکه اختال میان عبدالمطّلب و عمویش نوفیلبینعبید منیا کیه در پیی
تصاحب اموال و مناصب عبدالمطّلب اتفاق افتاد ،فرصتی تاقه در اختیار قبیله خزاعه قرارداد
تا بار دیگر در صحنه حوادث مکه حضور یابنید .خزاعییان در ایین اخیتال بیه هیواداری
عبدالمطّلب وارد عمل شدند .بنابراین ،به دعوت وی در دارالنیدوه حضیور یافتیه و پیمیان
اتحاد میانشان بسته شد .سپس متن پیمان را نوشته و اق کعبه آویختند .ایین پیمیان تنهیا
سند مکتوب اق پیماننامه های دوران جاهلیت به شمارمی رود که به دست ما رسیده است.
پیمان خزاعه و عبدالمطّلب را میتوان نوعی همگراییی سیاسیی و اجتمیاعی دانسیت کیه
منافع هر دو سوی پیمان را تامین میکرد .عبدالمطّلب میخواست با هیمپیمیانی خزاعیه،
موقعیت خود را در مکه استحکام بخشد و در اختالفیات احتمیالی کیه ممکین بیود مییان
تیره های قریش اتفاق بیفتد ،اق موقعیت خود در مکه محافظیت نمایید .بیه وییژه مناصیب
سقایت و رفادت که مورد طمع دیگران قرارداشت .اتحاد با قبیله بزرگ خزاعه که در ابعیاد
اجتماعی ،تجاری و فرهنگیی اق قباییل تاثیرگیذار بودنید ،وی را بیه ایین هید نزدییک
می ساخت .خزاعه نیز اق پیشنهاد عبدالمطّلب اسیتقبال کردنید تیا ضیمن کسیب موقعییت
اجتماعی اق فواید تجاری وباقرگانی این اتحاد بهره مندگردد .متن پیمان بر اتحاد دائمی و
برادری میان خزاعه و بنی هاشم تاکید دارد و دارای ماهیتی ارقشمنداست .به همین دلییل
عبدالمطّلب پایبندی به آن را به باقماندگانش توصیه کرد .رسول خدا

نییز در جرییان
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اعالم حمایت خزاعه اق پیامبر

در صلح حدیبیه ،چون اق مفاد پیمان اطالع یافت ،متن

آن را تائید نمود که دلیلی دیگر برارقشمندی آن است .این پیمان در روابط دوستانه خزاعه
با رسول خدا

تاثیرگذار بود .اق سویی پیامبر

نیز برای قبیله خزاعه احترام خاصّیی

قائل میشد .رفتار نیک حضرت با اسیران بنیمصطلا تیرهای اقخزاعه و نامه محبت آمییز
به سران این قبیله اق جلوههای آن به شیمارمی رود .روابیط احتیرام آمییز مییان خزاعیه و
رسول خدا

خزاعیان را به پذیر

جمعی آنان در پذیر

اسالم متماییل سیاخت و در پیشیگامی انفیرادی و

اسالم تأثیر مهمی بر جای گذاشت.
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منابع
 .1دیتی ،حمجماب اهیم ،1372 ،ج یخ پی ب ا ج م حمجم ،اضج ف ت اب الق جم گ ججی ،چج
دانش ا

ال.

 .2ابناثی  ،عایبن حمم1377 ،ق ،ا مُ الغ بة فی ع فة الصح بة ،بی تت ،دا احی ء الت اث.

 .3ججججج 1321 ،ق ،الک

فی الت یخ ،بی تت ،دا ص د .

 .4ابنا ح ق ،حممبنا ح قبنیس 1424 ،ق ،السجی ة الدب یجة ،حقیجق احمجم ف یجم المزیجمی،
بی تت ،دا الکتب العامیة.
 .1ابنحبیب ،حمم ،بی  ،المُحبّ  ،صحیح ایاز لیختن اشتین ،بی تت ،دا دف ق ال میمة.
 .1ججججج 1431 ،ق ،کت ب المُدمّق فی اخب ق یش ،بی تت ،چ
 .7ابنح

خ شیم احمم ف تق.

عسق نی ،احمجمبنعاجی1322 ،ق ،االصج بة فجی مییجز الصجح بة ،بیج تت ،دا احیج

الت اث الع بی.
 .2ججججج 1433 ،ق ،فتح الب ی بش ح صحیح البخج ی ،صجحیح حمجم فجااد البج قی ،قج ه ا،
المطبعة السافیة.
 .2ابن حزم انملسی ،عایبناحمم1433 ،ق ،جَم ة انس ب الع ب ،حقیق ل دة ن العام ء ،بی تت،
دا الکتب العامیة.
 .13ابنخامتل ،عبمال حمنبن حمجم1321 ،ق ،ج یخ ابجنخاجمتل ،بیج تت ،ا سجة االعامجی
لامطب ع ت.
 .11ابندُ یم ،حممبنحسجن1411 ،ق ،االشجتق ق ،حقیجق عبمالسج م حمجم هج تل ،بیج تت،
دا ال ب .
 .12ابن عم ،حمم1417 ،ق ،الطبق ت الکب ی ،بی تت ،دا احی ء الت اث الع بی.
 .13ابنکثی  ،ا م عی 1437 ،ق ،البمایة تالد یة ،بی تت ،بیج .
 .14ابنعبمالب  ،ی فبنعبماهلل ،بجی ج  ،اال جتیع ب فجی ع فجة االصجح ب ،بیج تت ،دا احیج ء
الت اث الع بی.
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 .11ابنکابی ،هش مبن حممبن ئب ،بجی ج  ،جم ج ة الدسجب ،حقیجق فج دتا العظجیم ،د شجق،
دا الیقظة.
 .11ابنهش م ،عبمالماک1371 ،ق ،السی ة الدب یة ،حقیق صطفی السق ء ،صج  ،طبعجة صجطفی
الب بی الحابی.

 .17ا قی ،حممبنعبماهلل1321 ،ق ،اخب

کة ت ج ء فی

ن اآلث  ،حقیجق صج لح شجمی

احص ،که ،دا الثق فة.
 .12ا م عیای،
تف هدگ ا

ال« ،1323 ،خزاعه» ،دائج ةالمعج

قج دل کج یم ،جمتین پژتهشج ا عاج م

ی ،قم ،ب ت ل کت ب.

 .12ب ی ،احممبنیحیی1417 ،ق ،انس ب االشج ا  ،حقیجق ج ی

کج ت یج ز الز کاجی،

بی تت ،دا الفک .
 .23حابی ،عاجیبجنابج اهیم ،بجی ج  ،السجی ة الحابجی ،حقیجق عبجماهلل حمجم خایاجی ،بیج تت،
دا الکتب العامیة.
 .21حم  ،ع ف ل حمم1417 ،ق ،ا م الع ب ،بی تت ،بیج .
 .22حمیماهلل ،حمم ،1374 ،ن هه ت پیم له ی ی ی حضج ت حمجم ت ا جد د صجم ا ج م،
جمه یم حممحسیدی،

ال،

تش.

ی ا نبج ی» ،کتج ب ج ا ج یخ

 .23خ ن نی ،ق م ،دذ ت دب ل « ،1321نقش قبیاه خزاعه د
تجغ افی ،ش11ت.12

 .24ی ب خ ئی ،عب ا ،1373 ،ی ا

 :اهلل،

ال ،انتش ات دگ ا.

 .21ش ی ،حمجمبنی جف1411 ،قُ ،جب ال جمی تال شج د فجی جی ة خیج العبج د ،بیج تت،
دا الکتب الابد نی.
 .21طب ی ،حممبنج ی 1327 ،ق،

یخ األ م تالما ح ،حقیق حمم اب الفض اب اهیم ،بی تت،

دا الت اث.
 .27عصف ی ،خایفةبنخی ط1312 ،ق،

یخ خایفه ،حقیق

ی

ک  ،بی تت ،دا الفک .
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 .22ع دی ،ت « ،1323 ،خزاعه» ،دانشد ه ج ل ا
دائ ةالمع

ا

ی.

 ،بی « ،خزاعةبنعم ت» ،دائج ةالمعج

. .22ک نک

م ،ی نظج حجماد عج د ،:ج ال ،نشج
اال ج یة ،جمجه احمجم الشجدتد تی

تدی ال ،بی تت ،دا الفک .

 .33ف حینژاد ،عد یتاهلل« ،1324 ،خزاعه» ،دائ ةالمع
ب د دی،

ال ،کز دائ ةالمع

بز گ ا

بز گ ا

ی ،ی نظ ک ظم

ی

ی.

 .31قاقشججدمی ،احمججمبنعاججی1431 ،ق ،ن یججة اال ب فججی ع فججة انسجج ب العجج ب ،بیجج تت،
دا الکتب العامیة.
 .32کح له ،عم ض 1312 ،ق ،ع م قب ی الع ب القمیمة تالحمیثة ،بی تت ،طبعة ال شمیة.
 .33المب د ،حممبن یزیم1341 ،ق ،نسبت عمن ل ت قحط ل ،حقیق عبمالعزیز المیمدی ،هدم ،طبعة
ل دة التألیف.
 .34سع دی ،عایبنحسین1233 ،م ،التدبیه تاالش ا  ،حقیق عبماهلل ا م عی الصج تی ،قج ه ا،
کتبة الش ق اال

یة.

 .31ججججج 1432 ،ق ،تج الذهب ت ع دل ال ه  ،حقیق ا عم دار  ،قم ،دا ال

ة.

 .31صعب بی ی ،بی  ،نسب ق یش ،حقیق لیفی ب تفدس  ،:ق ه ا.
 .37دتظ الق ئم ،اصغ ت دی ال« ،1323 ،ب
یسیع ،صاح حمیبیه ،فتح که»،
 .32ججججج « ،1323 ،جست ی د

ی نقش قبیاه خزاعجه د تیجماد ج یخی رجزتا

یخن ه خ ا

ی ،ش : ،1دتم.

یخ قبیاه بدیخزاعه پیش ا ظ

 .32تاقمی ،حممبنعم 1211 ،م ،المغ ی ،چ

ا

مل ج نز ،لدمل ،بین .

 .43ی ق ت حم ی1322 ،ق ،ع م البامال ،بی تت ،دا ص د .
 .41یعق بی ،احممبنابییعق ب1372 ،ق،

م» ،

یخ یعق بی ،بی تت ،دا ص د .

یخ ن  ،ش.2
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