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  چکیده

هــاي  جزیــره عربســتان از بنیــان کیفیــت حیــات سیاســی ـ اجتمــاعی قبایــل عــرب در شــبه   

رو نقـش قبایـل عـرب در تـاریخ      نگاري عـرب پـیش و پـس از اسـالم اسـت؛ ازایـن       تاریخ

توانـد   آنـان مـی    پیشینهجزیره و آگاهی و شناخت  تحوالت، گسترش و تثبیت اسالم در شبه

شناسـی فکـري و فرهنگـی     تـاریخ اسـالم و جریـان   بسـیاري از زوایـاي تاریـک      کننـده  روشن

اش رویکرد جدیدي را در میـان قبایـل عـرب     مسلمانان باشد. ظهور اسالم و شعارهاي آرمانی

بنیان نهاد و قبایل با رغبت یا با شدت و حدت سـر تسـلیم در برابـر آن فـرود آوردنـد. هـدف       

  این تحقیق بررسی یکی از قبایل عرب به نام خزاعه است.

هاي قحطانی اسـت کـه در بخشـی از یمـن      قبیلۀ خزاعه یکی از قبایل بزرگ عرب، و از شاخه

سکونت داشتند و به مکه مهاجرت کردند و از ضعف و فساد جرهم، قدرت شـهر مکـه را بـه    

ـ   دست گرفتند.  کـه   نظامی اسـت  یکی از کارکردهاي مهم قبیله خزاعه، وجود رجال سیاسی
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ـ اجتماعي آن قبیله خزاعه و نقش سیاسيـ 
در آغاز گسترش اسالم
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  کلیـدي نقـش    9اهللا ها در حوادث دوران رسول از سویی دیگر خزاعی. اند از این قبیله برخاسته

و مؤثر داشتند. محور اصلی این تحقیق تبیـین و ارزیـابی سـیر تـاریخی قبیلـه خزاعـه در عصـر        

و چگونگی اسالم آوردن ایـن قبیلـه اسـت. در ایـن      9اهللا ها با رسول جاهلیت و رابطه خزاعی

یفیـ  تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی تاریخ اسالم  پژوهش سعی بر آن است تا به روش توص

ـیش از اسـالم و دوران رسـول        و ارتباطـات  9اهللا به بررسی نقش قبیله خزاعـه در تحـوالت پ

بپردازد. فرضیه مقاله آن است که کنشـگران خزاعـی     9اهللا و تعامل سیاسی این قبیله با رسول

مهمی داشتند. لذا براي شناخت بهتر اسالم، و ثبات آن، نقش   9اهللا در حوادث دوران رسول

  هاي درونی جامعه ضروري است. بررسی جایگاه و نقش هر یک از قبایل به عنوان ساخت

  ، اسالم، تعامل. 9اهللا قبیله خزاعه، مکه، رسول  واژگان کلیدي:

  مقدمه

بررسی نقش قبایل عرب، از موضوعات مهـم تـاریخ اسـالم اسـت. در آسـتانه ظهـور اسـالم،        

سرزمینی دورافتاده و متروك بود. اجتماعاتی از اعـراب بـر پایـه نظـام قبـایلی در       العربجزيرة

اي قدرتمنـد و عـدم وجـود رهبـران،      گذرانیدند. فقدان رئـیس قبیلـه   این سرزمین، روزگار می

گردید. ظهـور اسـالم رویکـرد جدیـدي را در      منجر به رویارویی و کشمکش قبایل عرب می

  نیان نهاد و قبایل با رغبت سر تسلیم در برابر آن فرود آوردند.میان قبایل عرب ب

ـ اجتماعی   پژوهش، بررسیهدف این  ـتانه   یکی از قبایل عرب به نام خزاعهحیات سیاسی  در آس

ـا دیگـر       شمهنیز در این بررسی،  ظهور اسالم است و اي از حیات جاهلیت، روابـط قبیلـه خزاعـه ب

به تصویر ،  و گرایش این قبیله به اسالم  9عه در غزوات پیامبرقبایل در جاهلیت، نقش قبیله خزا

کشیده خواهد شد. بنابراین براي شناخت بهتر اسالم، بررسی جایگاه و نقش هـر یـک از قبایـل،    

  .چه در دوران جاهلیت و چه در آستانه ورود اسالم، ضروري است

  شناسی قبیله خزاعه .نسب1

(ابـن حـزم اندلسـی،    ترین و مشهورترین قبایل عـرب قحطـانی    قبیله خزاعه یکی از بزرگ

یا جنوبی (یمنی) است که در بخشی از یمن سـکونت داشـتند. بـا ایـن حـال      ) 209ق، ص1403

اي نیـاي آنـان را از    شود؛ تـا جـایی کـه عـده     اختالف بسیاري دربارة نسب و تبار آنان دیده می

بـن  بن الیاسِ قُمعةکنند: بنو لُحیِ بن عامرِبن  نسب آنان را چنین نقل می هدانند و سلسل عدنان می
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ـته  ما )7همان، ص( مضرِبن نزِارِبن معد بن عدنان انـد   ا گروه کثیري، آنان را از تبار قَحطـان دانس

  .)98ص ،1 ق، ج1402؛ قلقشندي،  81ـ  82صصق، 1405عبدالبر، ؛ ابن 348، ص2تا، ج (زر کلی، بی

ها از مضر هستند، نامیدن آنها به خزاعه، معنایى نخواهـد داشـت؛    اگر بپذیریم که خزاعی

 .اما اگر از قحطان باشند، علت این نامگذاري، جـدا شـدن ایشـان از قـوم خـود در مکـه اسـت       

بن عمرو بن عـامر از آنـان    حارثةفرزندان عمرو بن عامر از یمن پراکنده شدند. سپس فرزندان 

و در تهامه ساکن شدند و به همراه کعب، فتح، سعد، عوف و عـدى فرزنـدان عمـرو بـن     جدا، 

بـن   ثـة بن عمرو بن عامر و نیز به همراه أسلم و ملکان دو فرزند افصـی بـن حـار    حارثةبن  ربيعة

 )76، ص2 ، جش1386فاسی، ( عمرو بن عامر را خزاعه نام نهادند

بـن   حارثـة ا از فرزندان ربیعـه و أَفصـی، پسـران    خزاعه ر بنابراین، بنا بر قرائن موجود، بنی

  بـن مـازنِ بـن أزد بـن غَـوث بـن نَبـت بـن         ثَعلبـة بن إمرَيءالقیس بن  ثَةعمرو بن عامرِ بن حار

م، 1939ابـن کلبـی،   ( انـد  مالک بن زید بن کَهالن بن سبأ بن یشْجب بن یعرب بن قحطان دانسته

  )338، ص1 ق، ج1414 ؛ کحاله،244ق، ص1411؛ قلقشندي، 116، ص2 ج

خزاعه در لغت به معناي قطعه بریده از چیزي، و از ریشۀ خَزَع، و انخزاع به معناي 

رو افـراد منسـوب بـه     ؛ ازایـن )70، ص8 م، ج1990(ابـن منظـور،    جدا شدن و بریدن اسـت 

ایــن قبیلــه داراي ) 54، ص1 م، ج1965حــازمی همــدانی، ( گوینــد خزاعــه را خزاعــی مــی

اند از: کَعب، سعد، سلول، عدي، حزمـر،   ترین آنها عبارت است؛ مهم هاي زیادي شاخه

  .)120، ص2 م، ج1939ابن کلبی، ( حبشیه، حلیل، قُمیر، ملَیح، مصطلق

  .سکونتگاه خزاعیان2

هـا و   هـا و کـوه   مورخان و جغرافیدانان، نواحی و منـاطق سـکونت خزاعـه را آب   

رّ،     آن اقامـت داشـتند، ذکـر کـرده    هایی را که این قبیله در کنار  چشمه انـد؛ از جملـه: مـ

 .)338، ص1ق، ج1414؛ کحاله، 108ق، ص1411(شراب،  بیضان، وتَیر، مرَیسیع و غُرابات

نویسـد کـه آنهـا در یلَملَـم، طَیِبـه، ملکَـان، بیضـا، مـدارج،          همدانی در کتاب خـود مـی  

م و قُدید که متعلق به خزاعـه بـود و جحفـه،    مرُّالظَهران، تَنعیم، جِعرانه، سرف، فَخّ، عص
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 حـرب سـاکن بودنـد    هـاي بنـی   هایی که به آن متصل بود در جهینه و محلـه  خم و مکان

در جنوب دیار مزینه در ارتفاعـات واقـع در   ) دیار خزاعـه  232ـ233م، ص1989همدانی، (

مصـطلق   ز آن بنىراه میان مکه و مدینه است. از بارزترین منازلشان عسفان بود. عسفان ا

  هاى بسیار و مرز تهامه است. ها و حوض از خزاعه است. با چاه

» سـیاله «که در فاصله یک پست از مدینه در نزدیکـی  » عرج ویین«قبیله أسلم نیز در کوه 

قـرار  » مرّالظهـران «و » شبکه شَـدخ «، »عسفان«، )94، ص1338(یعقوبی،  »قدید«، میان »جمدان«و 

(اسـکندري،  و از قُراي آنها وبره اسـت   )264، ص1385(احمدعلی، ودند داشت، مسکن گزیده ب

 اي آبــاد، داراي نخلسـتان خـرم و ســبز، واقـع در مدینـه اســت     کـه قریـه   )573، ص2ق، ج1425

  :  نویسد می معجم البلدانیاقوت حموي در ) 446، ص3، ج1371المعارف تشیع، ةدائر(

جوشـد.  مـی » آره«اسـت کـه چشـمۀ آب خروشـان آن، از کـوه       اي وبره نام قریه

همچنین داراي نخلستان خرمی است و در اطراف مدینه واقع است. سرزمین قبیله 

  .)396، ص8، جق1400حموي، ( باشدخزاعه میأسلم از بالد قبیلۀ بنیبنی

العرب جزو مناطق سـکونت خزاعـه    ةاي از نواحی در خارج از جزیر همچنین پاره

، غـزه  )50، صش1337(یعقـوبی،  شد؛ همچـون یهودیـه در حومـه اصـفهان      سوب میمح

  ، انـدلس )154، ص14ق، ج1417(مرزوقـی،  ، مصر، شـام  )99، ص1ق، ج1402(قلقشندي، 

  )123، ص1ق، ج1427عامري ناصري، ( و عراق

  خزاعه در عصر جاهلیت ۀ. وضعیت سیاسی قبیل3

کردنـد.   را اداره مـی  کعبهتسلط داشتند و امور  مکهها بر  ، جرهمیان سالاسالمپیش از 

بکر، که از کنانه و قبایـل عربسـتان شـمالی بودنـد،      اي از خزاعه به نام غبشان، با قبیلۀ بنی تیره

در نزدیکی مکه خیمه و چراگاه داشـتند و از ضـعف و فسـاد جـرهم و نارضـایتی فرزنـدان       

شدند، اسـتفاده کردنـد و شـهر مکـه را از دسـت       روز زیادتر می اسماعیل، که در مکه روزبه

  )  245، ص1 ق، ج1418ابن هشام، ( جرهمیان در آوردند

و دار تولیت کعبه شد، عمرو بن لحی بودکه دین ابراهیم  عهدهکه نخستین کس ازخزاعه 

) 8ص م،1924بن کلبـی، ا( ها رایج گردانید پرستی را در میان عرب اسماعیل را تغییر داد و آیین بت
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او در میان عرب به مقام و منزلت و شرفی رسید که در تمام دوران جاهلیت، کسـی پـیش از او   

  )56، ص1 ، ج1275ازرقی، ( و پس از او به این شرافت و بزرگی نرسیده بود

هاي مکه و زمامدار و آبادکننده مکه بودنـد. آنـان در    دار، نگهبان پایه خزاعه پرده

بردند و جایی را تخریـب نکردنـد و همـواره آن را    این مدت چیزي از کعبه به سرقت ن

برخی از ملـوك  تعظیم، و از مکه به خوبی دفاع کردند؛ حتی در چند مورد هنگامی که 

  تُبع تصمیم بر تخریب مکه گرفتند، در مقابل آنها ایسـتادگی کردنـد و بـا شـدت جنگیدنـد     

  )60ص، 1 ، ج1275ازرقی، ( و آنها را به بازگشت از مکه واداشتند

آمیز ازرقـی، پانصـد سـال     به گفتۀ مسعودي، خزاعه سیصد سال و به روایت اغراق

حکومت بر مکه و حجابت کعبـه را در دسـت داشـتند؛ امـا      )59، ص1 ، ج1275(ازرقی، 

حمور مدت تسلط آنـان را بـر مکـه از حـدود اواخـر سـده دوم تـا اواسـط سـده پـنجم           

الدین خطیب تسلط خزاعـه را در   محب و )211، ص1 ق، ج1427(حمـور،  میالدي دانسته 

  )472ـ473صص، 1 ، ج1347خطیب، ( پیش از هجرت ذکر کرده است 429

حجابت در کعبه در میان بزرگان خزاعه موروثی بود و سرانجام به واپسین آنـان،  

حلیل بن حبشبه رسید. بر اساس برخی روایات، حلیل صاحب فرزندي به نـام محتَـرِش/   

وف به ابوغُبشان، شد و او کسی است که به روایتی، حجابت و کلیـدهاي  مخْتَرِش، معر

کعبه را به قصی بن کالب فروخت یا واگذار کرد؛ بدین ترتیـب، حکومـت خزاعـه بـر     

  )443، ص2 م، ج1939ابن کلبی، ( مکه پایان یافت و آنان از مکه اخراج شدند

  رد تــا بــراي رســیدنکــ العــرب، قبایــل را وادار مــی ةضــرورت شــیوة زنــدگی در جزیــر

اي بـراي آنـان    هـا بـه انـدازه    به اهداف امنیتی و دفاعی، با قبایل دیگـر همپیمـان شـوند و پیمـان    

  نمود. می اي بدون همپیمانی با قبایل دیگر ناممکن اهمیت داشت که ادامۀ زندگی قبیله

  ها و منازعـاتی همـراه بـود کـه بـه دشـمنی       آمدن قبیله خزاعه به مکه، همواره با جنگ

و اختالف شدید میان آنان بـا قـریش و قبایـل عـدنانی و دیگـر قبایـل یمنـی انجامیـد. نفـوذ          

شان با قبیلۀ جرهم گردیـد؛ زیـرا در آن زمـان     ها در تهامه و شهر مکه موجب درگیري ازدي

بـن عمـرو بـن عـامر،      ثعلبةقبیله جرهم بر مکه مسلط بودند و امور کعبه را در دست داشتند. 
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هاي مهاجر را به عهده داشت، در پیـامی بـه جرهمیـان از آنـان اجـازة اقامـت        ازديکه رهبر 

ها از قبول این پیشنهاد به سختی خودداري کردنـد و تکبـر ورزیدنـد و     خواست؛ اما جرهمی

گفتند هرگز دوست نداریم شما در این شهر مقیم شوید. سرانجام به دنبال تصـمیم ثعلبـه بـر    

دآمیز او، دو گروه آمـادة نبـرد شـدند. در ایـن جنـگ جرهمیـان       اقامت در مکه و پیام تهدی

هاي همراه وي مجبور به خروج از مکه شـدند و هـر کـدام     شکست خوردند و ثعلبه و ازدي

 ها از همراهی با آنها امتناع کردند و بـه ناحیـۀ مرّالظهـران رفتنـد     اي رفتند. اما خزاعی به ناحیه

  )53ـ 54صص، 1 ، ج1275ازرقی، (

  قال قدرت از خزاعه به قریش. انت4

عدالتی قبیله جرهم در اداره امور مکه، طایفۀ غبشـان   به دنبال سرکشی، فساد و بی

بن کنانه از اعراب مضري تصمیم به جنگ بـا جرهمیـان    ةاز خزاعه و بنوبکر بن عبد منا

  گرفتند و بر جرهمیان غلبه یافتند و آنها را از مکه بیرون راندند.

دربارة چگـونگی قـرار گـرفتن مکـه در اختیـار قُصـی بـن کـالب         در بین راویان 

  اختالف نظر است. برخی معتقدند قصی بن کالب، دختـر حلیـل را خواسـتگاري کـرد    

  و او پذیرفت و دخترش را به ازدواج قصی در آورد. قصی از او داراي چهـار پسـر شـد   

ی نیـز معتقـد    و زمانی که فرزندان، مال و شرافتش فزونی یافت، حلیل از دن یا رفت. قصـ

بکر سزاوارتر است. پـس   بود که او به ادارة امور کعبه و فرمانروایی مکه از خزاعه و بنی

وگـو کـرد و آنهـا را بـراي بیـرون کـردن        اي از قریشیان و فرزنـدان کنانـه گفـت    با عده

 بکر از مکه به همکاري فراخواند. ایشـان بـه او پاسـخ مثبـت دادنـد. قصـی       خزاعه و بنی

اي نوشـت و از او و بـرادرانش    همچنین بـه رزاح بـن ربیعـه، بـرادر مـادري خـود، نامـه       

  )989، ص61همدانی، ( خواست که او را در این امر یاري رسانند

لیل فرا رسید، امور کعبه را به دختـرش  اند، زمانی که مرگ ح برخی روایت کرده

بسـتن و گشـودن در را    دانـی کـه مـن    تو مـی «حبی واگذار کرد. حبی به پدرش گفت: 

گـذارم کـه از    بستن و گشودن در را به عهدة مردي دیگر مـی «حلیل گفت: ». توانم نمی
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و این کار را به عهدة ابوغبشان، که سلیمان پسر عمرو بن بوي بـن  » طرف تو انجام دهد

ملکان بن افصی بود، گذشت. قصی بن کالب امور خانه را از ابوغبشان به یک خمـره شـراب   

هـا شـوریدند و گفتنـد مـا بـه کـردار ابوغبشـان راضـی          ک عود خرید. در این میان خزاعیو ی

  ابوغبشـان از قصـی، سـتمکارتر اسـت    «نیستیم و جنگ درگرفت. شاعري در این باب گفـت:  

فهر، بیدادگرترند. پس قصی را در خریدش ناسزا نگویید؛ بلکه پیـر خـود را    ها از بنی و خزاعی

آنها بـه جنـگ خزاعـه     )197ــ 198صص، 1 ، ج1358یعقوبی، ( »فروختسرزنش کنید که آن را 

نام گرفت. سرانجام دو طـرف نـداي    1رفتند و جنگی سخت درگرفت که محل جنگ، مفَجر

صلح سر دادند و شخصی از مردم عرب به نام یعمر بن عوف بن کعب بـن لیـث بـن بکـر بـن      

  أي داد کـه قصـی بـراي تعهـد کـار مکـه      بن کنانه را به داوري برگزیدنـد. او چنـان ر   ةعبد منا

بکـر از قـریش و قضـاعه     هایی که از خزاعه و بنی تر است و براي خون و کعبه از خزاعه شایسته

، 1275ازرقـی،  ( دار امـور کعبـه شـد    چنین قصی عهـده  اند، باید خونبها پرداخت کند. این ریخته

بـا یـک مشـک شـراب، کلیـد       اند قصی کند اینکه ذکر کرده این روایت ثابت می) 63، ص1 ج

  خانه را از ابوغبشان گرفت، موثق نیست.

اند که چون قصی، حبی را گرفت و از او داراي فرزند شد، حلیل  برخی نیز روایت کرده

اعـه  زهنگام مرگ، او را وصـی خـود قـرار داد و بـه او گفـت تـو بـراي ادارة امـور مکـه از خ         

تـر   این روایت درسـت  )56، ص1 ق، ج1410سعد، ؛ ابن 197، ص1 ، ج1358یعقوبی، ( سزاوارتري

دار امـور کعبـه و    رسد. به هر حال، هرگونه باشد، قصی بن کالب از این پـس عهـده   به نظر می

  .چنین حکمرانی و استیالي بر مکه از خزاعه به قریش انتقال یافت والیت بر مکه شد و این

  گوید: ه وقریش آمده است، میکه درباره روابط میان قبیله خزاعبیهقی در روایت مهمی

زمانی که کلید خانه به دسـت قصـی افتـاد و میـان قبیلـه خزاعـه و فهـر جنـگ رخ داد،         

پسران فهر آنان را از مکه بیرون کردند و تسلط کعبه به دست آنها افتاد. اما قبیله خزاعـه  

  دنـد هـا) انتقـاد نکر   به سلطنت و تسلط آنها نزدیـک نشـدند و از فرمانروایشـان (قریشـی    

  )50ق، ص1417 حرفوش،( هایی ازآنجا به اتفاق نظر رسیدند و بر سر ریاست قسمت

                                                        

  .)63، ص1، ج1275ازرقی، ( . پشت کوهی مقابل کوه شیر، وکنار جاده عرفات قرار دارد1
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  گوید: بیهقی می

  قصی براي تسلط بر کعبه، تعداد یارانش اندك بـود و زمـانی کـه جنـگ میـان قـریش      

جنـگ میـان مـا و ایـن قـوم بـه طـول        «و خزاعه شدت گرفت، قصی به قومش گفـت:  

شـوند و در کـالم    هایی هسـتند کـه میـان مـا رد و بـدل مـی       فرستادهانجامیده و دلیل آن 

کـنم کـه    شوم و با آنها صحبت می پس قصیده گفت من گوینده می». کنند کوتاهی می

ـله   دهنـده در میـان قبیلـه خزاعـه و قـریش بـود.        در اینجا قصی، حاکم جداکننـده و فیص

ه، زمانی که کلید خانـه  اي جماعت خزاع«هنگامی که قصی بر اسبش سوار بود، گفت: 

؟ »خدا و فرمانروایی بر آن در دست شما بود، آیا با شـما دربـاره چیـزي درگیـر شـدیم     

پس چرا زمانی که خداوند خانۀ پدرانمان را بـه مـا برگردانـد بـه مـا       :گفت». نه«گفتند: 

حسادت کردید و شروع کردید بـا مـا بجنگیـد؟ مـا معـذوریم؛ زیـرا خواسـتن ارث در        

تر و بهتر است و بدانید که ما هرگـز آن را   و ریاست به وسیله شمشیر گرامیفرمانروایی 

کنیم! و اینها، برادران ما، پسران کنانه همراه با ما هستند نه همراه با شما و شما  ترك نمی

ـلح گراییدیـد و آرامـش     غریب و به دور از یمانیه در سرزمین معدي هستید و اگر به ص

خواهید را در بطن برپـا داریـد و فرمانروایتـان     ید، آنچه میرا در گهوارة سالمتی خواست

کنـیم و خواسـتار قلمرویـی     دهیم و اعتـراض نمـی   براي خودتان و ما به شما دستور نمی

نیستیم و ما به جز این خانه و نزدیکی به آن، به چیز دیگري نیـاز نـداریم. اگـر بـه آنچـه      

انیم و اگر امتناع کردید، شمشـیرها در  م گفتم، عمل کنید ما نیز در کنارتان به خوبی می

کنند و پیروزي در آسمان است و هر کـاري دلیلـی دارد و خوشـبختی     بین ما حکم می

  عالمتـی دارد و بــدبخت کســی اســت کــه در هنگــام روي آوردن اقبــال و خوشــبختی 

  .)51 ـ 52صصهمان، ( به سویش مخالفت ورزد

ها را از مکه اخـراج   ت خزاعیقصی بن کالب براي احیاي قدرت قریش تصمیم گرف

کنانه در این امر دعوت کرد و قریش پـذیرفت و بـا او بیعـت کـرد.      کند. لذا از قریش و بنی

هاي عصر جاهلی است. هدف وي، به دسـت آوردن اختیـارات    ترین بیعت این یکی از مهم

، داري و امتیازات اجدادي غصب شده خـود بـود. او پـس از اخـراج خزاعـه      مربوط به کعبه

قبایل قریش را از اطراف مدینه جمع، و آنها را در مکـه سـاکن، و سـپس دارالنـدوه را، کـه      

  .مکانی براي مشورت و اخذ تصمیم در مورد مسائل مهم مکه بود، تأسیس کرد
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توجهی قصی به ریاست مکه و توجه او به امـور کعبـه و    همۀ این مطالب، یعنی بی

تر دعـوت از   و تأسیس دارالندوه و از همه مهم قرار دادن اقوام مختلف در جایگاه خود

کنانه براي اخراج خزاعه از مکه و بیعت آنها با قصی براي یاري او، همگی  قریش و بنی

، بلکـه بـراي   دلیل بر این است که بیعت با قصی، نـه بـراي اعطـاي ریاسـت و حکومـت     

از طرفی بیعت  )5ص ش،1391 رنجبران،( تأکید بر تعهد و ابراز وفاداري نسبت به اوست

  دادن به آنها بود. ها نیز براي یاري بکر با خزاعی قبیلۀ بنی

  اي . خزاعه و روابط قبیله5

  الف) اختالف و منازعه 

خزاعه از همان ابتداي مهاجرت از مأرب و آمدنشان به مکه، همواره با اختالفـات  

قـریش و قبایـل   و اخـتالف شـدید میـان آنـان بـا      و منازعاتی همراه بود که بـه دشـمنی   

هـا و   برخـی از محققـان علـت عمـدة ایـن دشـمنی       عدنانی و دیگر قبایل یمنی انجامیـد. 

منازعات میان عرب یمانی و عـدنانی را ناشـی از اخـتالف میـان زنـدگی بیابـانگردي و       

دانند و معتقدند دشمنی میان آنهـا، حتـی پـس از اسـالم نیـز، بـه صـورت         شهرنشینی می

  گر بود.  جلوه 9اب به پیامبر خداتفاخر و مباهات در انتس

ها در عرصه تحوالت سیاسی، نظامی و اجتماعی پـیش از اسـالم، جایگـاه     خزاعی

اند. از روابط خصمانه میان خزاعه با دیگر قبایـل عـرب    مهمی را به خود اختصاص داده

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  جزیره عربستان می و ساکنان شبه

مـدت آنـان در    ها که به دنبال اقامـت کوتـاه   یس بن عیالن و خزاعیـ نبرد میان قبیله ق

مکه صورت گرفت. قبیله خزاعـه در آن هنگـام مسـئولیت ادارة کعبـه را بـر عهـده       

داشت و قبیله قیس بن عیالن طمع کرد که امور کعبـه را از خزاعـه بگیـرد. در ایـن     

  )  156، ص5 ق، ج1424فاکهی، ( نبرد، قیس بن عیالن شکست خورد

کـه در ایـن نبـرد    » قبیله ضاطر«اي از خزاعه به نام  درگیري قبیله هوازن با تیرهـ 

اصـفهانی،  ( ها کشـته شـدند و اموالشـان بـه غـارت رفـت       خزاعیتعداد زیادي از 

  )  148، ص14 ق، ج1407
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اي و تأمین منـافع   هاي قبیله در این نبردها، علت این زدوخوردها بر پایه دشمنی

  معیشتی و اقتصادي قبایل صورت گرفته است. 

  )392، ص3ق، ج1418(ابن هشام، ـ نبرد میان تیره کعب از خزاعه و قبیله کنانه 

کرد.  ـ منازعه تیره کعب از خزاعه با قبیله لحیان که قبیله لحیان از جنگ امتناع

حمـوي،  ( هایی میان این دو قبیله وجود داشـت  با این حال زدوخوردها و تنش

  )407، ص2 ، ج1380

عالوه بر منازعات مذکور، حضور خزاعه در یوم ذات نکیف نیز قابـل توجـه اسـت. در    

این نبرد کـه بـه دنبـال کینـه تـوزي و دشـمنی میـان فرزنـدان بکـر بـن عبـد منـاف و قریشـیان              

ـتند. ایـن کینـه و دشـمنی از           اي درگرفت؛ تیـره  از خزاعـه (پسـران مصـطلق) نیـز شـرکت داش

هنگامی آغاز شد کـه قصـی ایشـان را همـراه خزاعـه از مکـه بیـرون کـرد و بـا آنهـا جنگیـد.            

رو در زمان عبدالمطلب تصمیم گرفتند که قبیله قریش را از حـرم بیـرون کننـد و بـا آنهـا       ازاین

هـا شکسـت خوردنـد و تعـداد      بکـر و خزاعـی   د پسـران بنـی  بجنگند تا پیروز شوند. در این نبر

  .)246تا، ص ؛ ابن خبیب، بی76، ص1ق، ج1417بالذري، ( زیادي از آنها کشته شدند

  ب) اتحاد و همپیمانی

درپی، تعدادي از قبایل کوچک و ضـعیف را بـر آن    خطر جنگ و تهدیدهاي پی

قبایل با ایـن روش، بـه هنگـام    داشت که با قبایل قوي پیرامون خود همپیمان شدند. این 

کردنـد.   بروز هرگونه خطر و تهدیدي، پشتیبانی قبیله همپیمان را براي خود تضمین مـی 

تر بـراي از میـان رفـتن یکـی از طـرفین یـا        ها زودگذر و کوتاه، و بیش اغلب این جنگ

هـا را از مکـه، و سـپس     گونه که قبیله خزاعـه، جرهمـی   اخراج از سرزمینشان بود؛ همان

  ها را از مکه بیرون راند. صی، خزاعیق

این روابط جنگی با قبایل پیرامـون، بـه صـورت همیشـگی و پایـدار نبـود و گـاه وجـود         

کـرد. گـاه همپیمـانى از حـد      تر به رابطۀ دوستانه و همپیمانی کمک می دشمن مشترك یا قوي

هـاى امنیـت و    مینهتوانست ز شد که مى هایى مى رفت و منجر به عقد و ازدواج دوستى فراتر می

آسایش خاطر آنان را، در دست یافتن به اهداف مورد نظر فـراهم سـازد؛ ماننـد: ازدواج حبـی     

بن سلول بن کعب عمرو خزاعی با قصی بن کالب، پیونـد ازدواج قَیلـه    حبشيةدختر حلیل بن 
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ر و ازدواج لُبنـی دختـ   )553، ص1 ق، ج1417(بـالذري،   دختر عامر بن مالک خزاعـی بـا هاشـم   

 بن سلول بن کعب بـن عمـرو خزاعـی بـا عبـدالمطلب      حبشيةهاجر بن عبدمناف بن ضاطر بن 

  )237، ص1 ق، ج1418ابن هشام، (

این قبیله با قبایل قریش، کنانـه و هـوازن در برپـایی بـازار عکـاظ، کـه هـر سـاله از نیمـه          

هنگـام  ) 102، ص1 ق، ج1410ابـن سـعد،   ( کـرد  شد، شرکت می حجه برپا می ذیقعده تا اول ذي

حمله ابرهه به مکه، افراد قبیله خزاعه، کنانه، هذیل، قریش و دیگر ساکنان منطقـه حـرم، قصـد    

مقابله با لشکر وي را داشتند؛ اما چون دیدند توان مقابله با آنهـا را ندارنـد، از ایـن کـار صـرف      

  )34، ص2 ق، ج1403؛ ابن فهد، 94، ص1 ، ج1275ازرقی، ( نظر کردند

قبیله خزاعه در جاهلیت جزو گروهی از قبایل به نـام احـابیش بودنـد کـه بـا      هایی از  تیره

 مطلب بن عبدمناف و قبیله قریش پیمان دوستی و همدستی، معروف به حلف احـابیش، بسـتند  

هاشـم در زمـان    هاي معروف، روابط خزاعه و بنـی  نامه یکی از پیمان) 616م، ص1992ابن قتیبه، (

ـته شـد       عبدالمطلب بود که به مسـالمت  ، 91منتظرالقـائم،  ( گراییـد و پیمـان اسـتواري بینشـان بس

این روابط چنان صمیمی بود که عبـدالمطلب از آنـان همسـر برگزیـد. عبـدالمطلب،      ) 380ص

هـاي آبرسـانی بـه حاجیـان بـا نوفـل، عمـویش، بـه          ها و آستانه ، دربارة میدان9اهللا نیاي رسول

هاشـم   در دست عبدالمطلب بود، ولـی بنـی   کشمکش و ستیز برخاست؛ زیرا آبرسانی حاجیان

و نوفل آن را از وي گرفته بودند. عبدالمطلب از خزاعه خواست که به یاري او برخیزنـد؛ ولـی   

آییم. بدین ترتیب عبـدالمطلب بـه    آنان گفتند ما در ستیز و کشمکش بین تو و عمویت در نمی

خواسـت یـاري کـرد و آنهـا     نجـار در یثـرب نامـه نوشـت و از آنهـا در      هاي خویش، بنی دائی

ـپس بـین نوفـل و بـرادر زادگـانش، عبـد شـمس و         آبرسانی مکه را از نوفل باز پس گرفتند. س

  .)78ـ  80صص، 1 ق، ج1417بالذري، ( عبدالمطلب، با خزاعه همپیمان گشتند

  چنین آمده است: در روایتی از ابن حبیب، متن همپیمانی عبدالمطلب و خزاعه این  

م تو. این پیمانی است که عبدالمطلب بن هاشم و مردان عمـرو بـن   بار خدایا به نا

انـد. سـوگندي فراگیـر و ناشکسـتنی یـاد       ربیعه از خزاعه، بر آن همداستان گشـته 

اند که یاور و غمگسار یکدیگر باشند. پیران بر پیران، خردسـاالن بـر خـرد     کرده

دارترین پیوند همپیمان  و ریشهساالن و شاهدان بر غایبان یاري کنند. با استوارترین پیمان 

  تابد و تا اشتري در بیابان بـه اشـتیاق رسـیدن    و همپیوند گشتند که تا خورشید بر ثبیر می



13
99

يز 
پاي

 / 1
13

رة 
ما

 ش
ي/

يج
رو

ـ ت
ي 

علم
مه 

لنا
ص

ف

208

12 

د، این پیمان راگذ پوید و تا أخشبان برجایند و انسانی در مکه عمره می به آبادانی، راه می 

، جاودانه است؛ برآمدن بر جاي مانَد و گسسته نگردد. پیمانی که به سبب بلندي زمان خود

ـتواري و دیرپـایی آن خواهـد افـزود. بـی       شـک،   آفتاب و فرا رسیدن تاریکی شب، بـر اس

عبدالمطلب و فرزندان او و همراهان ایشان و مردم خزاعه، پشتیبان و مـددکار یکدیگرنـد.   

  بر عبدالمطلب است که همراه پیروان خویش، در برابر هر دشمنی، خزاعـه را یـاري دهـد   

مردم خزاعه باید در برابر همۀ تازیان در خاور و باختر در دشت و کوهسار، بـه یـاري    و نیز

  .)86ـ 89صصق، 1405حبیب، ابن( ستان ایشان، بشتابندعبدالمطلب و فرزندان وي وهمد

  سپس عبدالمطلب به این مناسبت شعري سرود و گفت:

و عمرو است، توصیه خواهم  زمانی که مرگم فرا رسد زبیر را به نگه داشتن آنچه میان من«

کرد و با کوشش خود این پیمان استوار را حفظ کنند و آن را با ستم و خیانت از بین نبرند. 

آنان عهد قدیمی را حفظ کردند و پدرت نیز همپیمان شدند و در مقابل قومت افـرادي از  

ـپس او بـه     عبـاس   فهر بودند و او به پسرش زبیر وصیت کرد، سپس زبیر بـه ابوطالـب و س

  .)107ق، ص1417حرفوش، ( .»وصیت کرد که این پیمان را با قبیله خزاعه حفظ کند

نزدیکى قبیله خزاعه با عبدالمطلب چنـان بـود کـه مطـرود بـن کعـب خزاعـى در        

  .)268همان، ص( اى سرود سوگ مرگ وى مرثیه

 اي هاشم و خزاعه، اگرچه امري قراردادي و قابل فسخ بود، به اندازه همپیمانی بنی

شدند. آنان بعد از  مند می اهمیت داشت که قبایل همپیمان از حقوق و امتیازات آن بهره

هـاي حیـات خـود،     همپیمانی موظف بودند یکدیگر را علیه دشمن، بـراي تحکـیم پایـه   

العرب، قبایل سـاکن آنجـا را وادار   ةیاري دهند. شرایط حاکم بر شیوة زندگی در جزیر

ف و حفظ موقعیت خود با قبایل دیگـر همپیمـان شـوند.    کرد تا براي رسیدن به اهدا می

نامه قابلیت این را داشت که مناسـبات و روابـط اجتمـاعی دو قبیلـه را سـامان       این پیمان

  نیز توانست کارآمدي خود را نمایان سازد. 9اهللا بخشد و در دوره رسول

هیمی را عمـرو بـن   پرستی بودند و آیین حنیف ابرا ها در قبل از اسالم بر آیین بت خزاعی

پرستی تغییر داد؛ بدین ترتیب تـالش عبـدالمطلب بـر ایـن بـود کـه آنهـا را از ایـن          لحی به بت

پرستی را از رونق بیندازد. عبدالمطلب نیز از طریق این همپیمانی  طریق همپیمان خود گرداند و بت

نامه سبب هماهنگی  نهاي قدرت خود را تثبیت کند. این پیما توانست پایه نجار می و کمک از بنی
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هاي تاریخی آمده است خزاعه به دنبال  که در نقل هاشم در ادوار بعدي نیز شد؛ چنان خزاعه با بنی

گشتند و در این میان، کسی را بهتر از عبـدالمطلب نیافتنـد.    هاي قریش می متحدي در میان خاندان

مطلب کرد. آنان بـه دارالنـدوه   در آن وقت ورقاء (پدر بدیل بن ورقاء) این درخواست را از عبدال

  )72، ص1 ق، ج1417بالذري، ( رفتند، عهدي نوشتند و آن را در کعبه آویختند

  . حیات دینی خزاعیان در عصر جاهلیت6

ــر   ــل جزی ــد برخــی قبای ــز مانن ــه نی ــۀ خزاع ــت  ةقبیل ــت ب ــرب، در عصــر جاهلی الع

هـاي إسـاف، نائلـه، منـات، عـزّي       پرستیدند. عمرو قبایل مختلف را به پرسـتش بـت   می

ـین  )88و 57صصـ م، 1924(ابن کلبی، ، یعوق، یغوث )49ـ79صص، 1 ، ج1275(ازرقی،   و ذوالکف

  دعوت کرد. )403، ص499(اندلسی، 

پرسـتی   تغییـر داد و مـردم را بـه بـت     بنابراین نخستین کسی که دین ابراهیم و اسماعیل را

ـیان باشـد    وادار کرد، عمرو بن لحی ابوخزاعه بود. اگرچه ممکن است این روایت ساخته قریش

  پرستی را از خود بزدایند، ولی به دالیل زیر قابل پذیرش است: تا اتهام بت

الف) ظلم و ستم جرهم بر مکه و اطراف آن، باعـث ایجـاد یـک جبهـه مخـالف      

سان سـاکنان   هم گردید و همین مسئله موجب اختالفات داخلی مکه شد؛ بدینعلیه جر

مکه و اطراف آن به دنبال ناجی بودند. لـذا بـه عمـرو بـن لحـی، رئـیس خُزاعـه سـاکن         

مرالظهران، روي آوردند. به همین سـبب عمـرو بـن لحـی بـر امـور مکـه حـاکم شـد و          

  ه شیوع داد.پرستی را با استفاده از موقعیت خود در مک فرهنگ بت

ب) چون خزاعه جنوبی بودند، با فرهنگ تنجیم و کهانـت و کـاهنی بیشـتر آشـنا     

 گردید. پرستی موجب قدرت بیشتر کاهنان و شیوخ خزاعه می بودند. لذا فرهنگ بت

ج) تصرف قدرت سیاسی ـ اجتماعی مکه از سوي خزاعه، نیاز به سلطه اقتصـادي   

پرسـتی قبلـی، بـت نـوینی را بـه       شتن زمینه بتو فرهنگی داشت. لذا عمرو بن لحی با دا

  اش فراهم کند. مکه آورد تا قدرت فرهنگی بیشتر خزاعه را در میان رقباي مکی

جزیــره بــراي  اي خزاعــه بــا دیگــر شــعبات ازد در شــمال شــبه د) ارتباطــات قبیلــه

 پرستی آنان به مکه شد. تجارت، موجب انتقال بیشتر فرهنگ بت
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هـاي خُزاعـه وجـود داشـت؛      اي مستحکمی میـان شـاخه   لههـ) عصبیت و پیوند قبی

هاي ساکن مکه، این پیوند  هاي خاندان هاي خاندانی میان شاخه که بر اثر رقابت درحالی

اي، موفـق بـه    میان آنان وجود نداشت. لذا عمرو بن لحی به سبب همین همبستگی قبیله

 پرستی در مکه شد. گسترش فرهنگ بت

پرستی عمالقه را خورده، و جذب بت زیباي هبل  یب بتو) امکان دارد عمرو، فر

  شده باشد. لذا آن را براي عبادت به مکه آورد.

گذار دین ها و شواهد تاریخی گوناگون، عمرو بن لحی، بدعت بر اساس گزارش

  ابراهیم و محرف و تغییردهنده آیین حنیف بود و موجب گمراهی بیشتر عرب شد.

پرسـتی بنـوملیح از خزاعـه اشـاره      ، ابن کلبی به جـن ها پرستی خزاعی عالوه بر بت

اي از قبیله خزاعه نیـز کوکـب مشعشـع شـعراى      دسته) 34م، ص1924ابن کلبی، ( کند می

  .)207، ص5 ق، ج1424فاکهی، ( پرستیدند یمانى را می

دیـد و   پرستی را با شعار توحیدي حج متعارض می عمرو بن لحی، چون اشاعه بت

دانسـت، در صـدد تغییـر شـعار      پرستی می یرش و استقبال مردم از بتآن را مانعی در پذ

َلَبيک، ال َرشيک لََک اال َرشيكا َهَو َلــَک « اي را به پایان این شعار افزود: حج برآمد و جمله

خدایا دعوت تو را اجابت کردم. اي کسـی کـه شـریک نـداري جـز      «؛ »َمتلكه و ما َملک

ابن هشـام،  ( »لک او هستی و او مالک چیزي نیستشریکی که او متعلق به توست و تو ما

  .)97، ص1 ق، ج1418

  در برخورد با قبیلۀ خزاعه 9. تعامل پیامبر7

جزیـره بـه سـرعت     با ظهور اسالم وضـعیت سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و دینـی شـبه      

آرایـی   دگرگون شد و نظام قبایلی در دو چهره موافقـان و مخالفـان دعـوت جدیـد، بـه صـف      

 پرست بودند. بـا گـرایش   قبیله خزاعه، مانند دیگر قبایل عرب، در عصر جاهلیت بتپرداخت. 

  رسـیدند و اسـالم آوردنـد    9گسترده قبایل به اسالم، قبیله خزاعه نیز به حضـور پیـامبر  

 9هاي زیادي از خود نشان دادنـد. پیـامبر   ها رشادت و پس از اسالم آوردن، در جنگ
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یندگانی از آنهـا را جهـت اداره امـور مختلـف، بـه منـاطق       نیز توجه خاصی به آنها داشت و نما

از آنها در جنگ  9طرف بود که پیامبر هاي بی فرستاد. قبیله خزاعه از جمله قدرت مختلف می

  برخـی از غزایــا و صـلح اسـتفاده بســیار کـرد و همـواره بــا آنهـا در تعامــل بـود. در ادامـه بــه        

  پردازیم: اهی کردند، میرا در آن همر 9ها پیامبر که خزاعیو سرایایی

  الف) نقش قبیله خزاعه در غزوه بدر

نفر بودنـد   313کسانی که در این غزوه حضور داشتند و کسانی که غایب بودند، 

اي از  عـده ) 155، ص1 ق، ج1409واقـدي،  ( که جمعاً هشت نفرشان از قبیلـۀ خزاعـه بـود   

ا با مشرکان بودنـد. نخسـتین   اي از آنه ، و عده9ها در این نبرد جزء یاران پیامبر خزاعی

کسی که خبر کشته شدن مشرکان و شکست خوردن قریشیان در جنگ بدر را به مکـه  

برد، حیسمان بن ایاس خزاعی بود. وي با مشرکان در جنگ بدر شرکت کرد و پس از 

در ایــن ) 116، ص3ق؛ ج1405؛ بیهقــی، 131، ص2 ، ج1385ابــن اثیــر، ( ایــن اســالم آورد

سالم چهارده نفر بودند. یکی از ایـن شـهدا، از مهـاجرین، ذوالشـمالین     پیکار، شهداي ا

  )23، ص2 ، ج1385 ابن اثیر، ( خزاعی بودکه زود مسلمان شده بود

  ب) نقش قبیله خزاعه در نبرد احد

اي از خزاعه) در نبرد احـد نقـش داشـتند. عمـرو بـن       ها (شاخه ها و أسلمی خزاعی

از مکـه راه افتادنـد و بـه     کـه چهـار نفـر بودنـد،      سالم خزاعی همراه گروهی از خزاعه،

 9طوي لشکر زده بودند، برخوردنـد. سـپس ایـن خبـر را بـه پیـامبر       قریش، که در ذي

  ) 149، ص1 ق، ج1409واقدي، ( رساندند

در این جنگ بر اثر شکسته شـدن دنـدان و خـرد شـدن      9هنگامی که پیامبر خدا

ابـوبرزه اسـلمی سـر آن حضـرت را بـه دامـن         تـاب شـد،   کالهخود بر سر مبارکشان بی

ابـن  ( گرفت. حضرت پس از بهبودي، وي را شناخت و براي او و خانـدانش دعـا کـرد   

  )96و 94صص، 62 ق، ج1415عساکر، 
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  ج) نقش قبیله خزاعه در جنگ خیبر

را براي سرکوبی یهودیان خیبـر بـه آن منطقـه     7در سال ششم هجري، علی 9خداپیامبر 

ـیر   فرستاد؛ زیرا یهودیان خیبر به واسطه ارتباط اقتصادي و اشتراك دینـی کـه بـا یهودیـان بنـی      نض

جـا بـه مکـه رفتنـد و قـریش را بـه جنـگ         هاي خود پناه دادند و از همـان  داشتند، آنان را در قلعه

اي از قبیله خزاعه، به نام أسلم، در  شاخه) 203، ص1386منتظرالقائم، ( کردند تحریک 9اهللا رسول

  :بن حصیب بود. معتب أسلمی گفته است ةاین جنگ حضور داشتندکه سرپرست ایشان برید

ما گروه أسلم، هنگامی که در جنگ خیبر بودیم، یک مشکل اساسی داشـتیم. ده روز  «

تیم و هیچ جایی را نگشودیم که خـوراکی در  حصارهاي منطقۀ نطاه را در محاصره داش

 9آن باشد. أسلمیان تصمیم گرفتند که أسماء بـن حارثـه اسـلمی را بـه حضـور پیـامبر      

رساند و  9بفرستند تا در حق ایشان دعا کند. وي رفت و سالم بنوأسلم را به پیامبر خدا

یا! اخــدبــراي آنهــا دعــا فرمــود:  9گرســنگی و نــاتوانی ایشــان را یــادآور شــد. پیــامبر

ترین حصار را، که از همیشه بیشتر خوراك و خواروبار داشته باشد، براي ایشـان   بزرگ

  .)121، ص5 ق، ج1414؛ شامی، 660، ص2 ق، ج1409واقدي، ( ».بگشاي

  ام مطاع أسلمی، که همراه بانوان دیگر در جنگ خیبر حضور داشت، نیز گفته است:  

کردند، من هـم   از سختی حال خود شکایت می 9ه پیامبرأسلم ب هنگامی که بنی

مردم را فراخواند و به جنـگ تشـویق کـرد و خـود دیـدم کـه        9حضور داشتم. پیامبر

أسلم نخستین گروه بودند که به حصار صعب بن معاذ رسیدند و پانصـد جنگجـوي    بنی

  )661، ص2 ق، ج1409واقدي، ( یهودي در آن حصار بود که آن را گشودند

  نقش قبیله خزاعه در جنگ تبوكد) 

خبـر دادنـد کـه هرقـل نیـروي       9هنگامی که بازرگانان شامی به مدینه آمدند و بـه پیـامبر  

هم اشخاصی را به قبایل اعزام  9وسیعی را با خود همراه ساخته است تا به مدینه حمله کند، پیامبر

بن حصیب را به قبیلـه أسـلم روانـه فرمـود و بـه او       ةکرد تا آنها را براي جنگ شرکت دهند. برید

دستور داد تا فرع پیش برود و بدیل بن ورقاء، عمرو بن سالم و بسر بن سفیان را به قبیلۀ کعـب بـن   

  )990، ص3 ق، ج1409واقدي، ( عمرو اعزام کرد

بـن   ةأسلم از خزاعه دو پـرچم داشـتند کـه یکـی همـراه بریـد       در غزوه حنین، بنی

 ) 896، ص3 ق، ج1409واقدي، ( یگري همراه جندب بن اعجم بودحصیب و د
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دستور داد تا اسیران را به جعرانـه   9ها نقش داشتند. پیامبر در غزوه طائف هم خزاعی

روانه کنند و بدیل بن ورقاء خزاعی را به سرپرستی ایشـان منصـوب فرمـود و دسـتور داد تـا      

  .)923، ص3 ق، ج1409واقدي، ( ل کنندغنائم و اسباب و اثاثیه را هم به جعرانه منتق

  . گرایش خزاعه به اسالم8

  ها در آن الف) غزوه مریسیع و نقش خزاعی

هـاي پنهـان و آشـکار     در هیچ جنگـی آغـازگر پیکـار نبـود؛ بلکـه ایـن توطئـه        9پیامبر

شد. تا پیش  ناگزیر به دفاع می 9افروخت و پیامبر خدا دشمنانش بود که آتش جنگ را بر می

از غزوه مریسیع هیچ برخوردي بین ایشان و خزاعیان رخ نداده بـود و شـاید بتـوان گفـت ایـن      

هاي مسلمان شدن این قبیله زده شد. البته این بدان  بود و جرقه 9اولین رویاروئی خزاعه با پیامبر

نا نشـده بودنـد؛ بلکـه بـه شـرکت      معنا نیست که پیش از این هیچ یک از خزاعیان با اسالم آشـ 

توان اشاره  برخی از خزاعیان در غزوه بدر، احد، حمراءاالسد، سریه بئر معونه، غزوه احزاب می

رسـاندند و شـماري از آنهـا مسـلمان      9کرد که مراتب وفاداري خود را به عرض پیامبر خـدا 

ابعـاد   9اهللا رسـول  به مدینـه، روابـط و پشـتیبانی خزاعـه بـا      9اهللا شدند. پس از هجرت رسول

  .ساختند را از آن باخبر می 9افتاد، پیامبر اي که هر اتفاقی در مکه می وسیعی یافت؛ به گونه

مدلج بودند که در کنار چـاه آبـی    اي از خزاعه و از همپیمانان بنی مصطلقْ تیره بنی

. رئـیس آنـان   بود، اقامت داشتند )215تا، ص (مسعودي، بیبه نام مرَیسیع، که در راه فُرُع 

ضرار بود. او پیش از قبول اسالم، در شمار دشـمنان   فردي از خزاعه به نام حارث بن ابی

 9هـاي قبیلـه خزاعـه کـه بـا پیـامبر       اسالم قرار داشت و بـه ویـژه بـرخالف دیگـر تیـره     

؛ مقریـزي،  174، ص3 ق، ج1415ابن عسـاکر،  ( همپیمان بودند، او با ابوسفیان همپیمان بود

مصـطلق در کنـار چـاهی بـه نـام       سبب این غَزوه این بود که بنـی ) 203، ص1 ق، ج1420

هـاي دیگـري از اعـراب     ضرار، قبیلۀ خویش و گروه مریسیع فرود آمدند. حارث بن ابی

آماده کرد. آنان تعـدادي اسـب    9را که توانسته بود گرد آورده، براي جنگ با پیغمبر

نتیجـه میـان آنـان و مسـلمانان جنـگ      و اسلحه خریدند و براي جنگ آمـاده شـدند. در   
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در این غزوه ـ کـه در شـعبان سـال پـنجم       9درگرفت و مسلمانان به رهبري پیامبر خدا

تعـداد زیـادي از   ) 48، ص2 ق، ج1410ابـن سـعد،   ( هجرت واقع شد ـ به پیروزي رسیدند 

مصطلق دستگیر، و اسیر شدند. جویریه، دختر حـارث، نیـز    مردان و زنان و کودکان بنی

) 410، ص1 ق، ج1409واقـدي،  ( درآمد 9از جمله اسیران بود که به همسري پیامبر خدا

بـاخبر شـدند، بـا خـود گفتنـد کـه آن        9مسلمانان همـین کـه از ازدواج وي بـا پیـامبر    

حضرت از این پس، داماد این طایفه است و بدین جهت صحیح نیست افراد این طایفه، 

مصطَلَق را که تعدادشان دویست، و بـه   اسیران بنیاسیر مسلمانان باشند. پس از آن، همه 

ابن ( قولی یکصد نفر بود، آزاد کردند و به سرزمینشان برگرداندند و آنها مسلمان شدند

از  در این حضور بود که حارث بـه همـراه دو پسـر و گروهـی    ) 446، ص2 ق، ج1408خَلـدون،  

  ) 102، ص1 تا، ج ذهبی، بی( اش اسالم آورد افراد قبیله

دلیل اسالم آوردن حارث، بنا بر روایات، آن بود که او پیش از رسیدن بـه مدینـه   

اي بـه نـام    دو شتر از شتران مخصوص فدیه را بـراي آزادي دختـرش، جویریـه، در دره   

او را از محـل دقیـق آن شـتران     9عقیق در نزدیکی مکه پنهان کرده بود که پیامبر خدا

عینـی، سـخت تکـان خـورد و بـا دو فرزنـدش کـه        آگاه کرد. او نیز با شنیدن این خبـر  

همراهش بودند، اسالم آوردند. سپس فوراً فرستاد آن دو شتر را آوردند و تسلیم پیامبر 

خواسـت کـه بـراي     9و از پیـامبر خـدا   )259، ص4 ق، ج1418(ابن هشـام،  کرد  9خدا

 اش بفرسـتد  هاش و نیز گرفتن زکات از آنان، او را بـه میـان قبیلـ    دعوت دیگر افراد قبیله

  )68، ص2 ق، ج1421بغَوي، (

توان گفت یکی از دالیل پذیرش اسالم آنان ایـن بـود کـه در مـدت      همچنین می

رفتاري و نیک وگذشت ندیده بودند، تا آنجـا کـه    اسارت خود، هیچ چیزي جز خوش

هـاي گونـاگونی آزاد گشـتند. دختـر حـارث نیـز پـس از         اسیران آنان، همگی بـه بهانـه  

توانست به سوي خاندان خویش بازگردد؛ امـا بازنگشـت و دلـش بـه اسـالم       آزادي می

اي کـه   است با قبیلـه  9دهندة نوع برخورد پیامبر متمایل گشت و اسالم آورد. این نشان

  پرست و مشرك بودند. بت
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  9ب) صلح حدیبیه و همپیمانی خزاعه با پیامبر

  ي بـا مشـرکان قـریش   در سـال ششـم هجـر    9صلح حدیبیه، نام پیمانی است که پیـامبر 

عطف و بسیار مهم در تاریخ اسالم، و معـرف عنایـت    طبه امضا رساندند. این صلح یکی از نقا

 به صلح است. بر اساس یکی از مفاد صلحنامۀ حدیبیه، مقرر شد که هـر کـس   9ویژه پیامبر خدا

ت تواند چنان کند و هر کس دوسـ  قرار بگیرد، می 9دوست دارد که در عهد و پیمان محمد

قبیلۀ خزاعه به پا خواستند  تواند. به دنبال این مفاد، دارد در عهد و پیمان قریش قرار گیرد نیز می

ـتند و گفتنـد:    و افراد قبیلۀ بنی» ما به محمد پیوستیم و همپیمان او هستیم«وگفتند:  بکر هم برخاس

  .) 285ـ286صص، 4 ق، ج1418ابن هشام، ( »ما در پیوند و پیمان قریش هستیم«

این پیمان نتایج درخشانی براي گسترش اسالم در پی داشت. بسیاري از اعراب از گوشـه و  

با استفاده از موقعیت مناسب  9جزیره به آیین اسالم درآمدند و روانۀ مدینه شدند. پیامبر کنار شبه

ـا ایـن سـفر          ایجاد شده، طرح ها، اقدامات و راهکارهاي صحیحی که بـه کـار بـرد، باعـث شـد ت

ـا   ها پیمان را نتایجی گرانبها را در پی داشته باشد. از جمله در روز حدیبیه، خُزاعیپرماج نامه خود ب

  :گفت 9آوردند و ابی بن کعب آن را براي حضرت خواند. پیامبر 9عبدالمطلب را نزد پیامبر

همـه    اید. اسالم، نامه براي من آشناست و شما بر همین پیمان مسلمان شده مطالب این پیمان

ـین پیمـانی نیسـت یعنـی در       هاي دوران جاهلی را استوار می یمانپ دارد، ولی در اسـالم چن

شود و با تأیید دوبـاره ایـن پیمـان     هاي جاهلیت بسته نمی هاي پیمان اسالم پیمانی با ویژگی

با این شرط، تجدید پیمان را پذیرفت که به هیچ ستمگري  9کار به پایان آمد؛ ولی پیامبر

  )330، صش1374حمید اهللا، ( تنها به یاري ستمدیده برخیزد یاري نرساند و

  منظور از این پیمان، پیمانی است که در دوره جاهلی بسته شده و در اسالم مـورد تأییـد اسـت   

ن پیمانی است که هدف ازآن یاري حق و متضمن تعاون، مواسات و دفع ستمگري باشد. اسالم آو 

ـا تأکیـد        حرکت در این مسیر را حمایت و تأیید، و ـا ایـن مزای ـانی ب بر التزام و پایبندي به مفاد هـر پیم

  .)134، صش1391عاملی، ( خواند کند و همه مردم را براي پیوستن به چنین تعهدي فرامی می

را تصـدیق کردنـد.    9پس از این پیمـان همـه خزاعیـان مسـلمان شـدند و پیـامبر      

اي  نامـه  9ت کردنـد، پیـامبر  بن عالثه و دو پسر هوذه هجر علقمةرو هنگامی که  ازاین

 9براي خزاعه نوشتند که در آن از خزاعیان بسیار تمجید، و به نیکی یاد کردند. پیـامبر 
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ماتیـک مختلفـی را در پـیش    جزیـره، اقـدامات دیپل   براي اشاعه و توسعه اسـالم در شـبه  

نی از قبیلـه  هـا خطـاب بـه افـراد و بزرگـا      گرفتند؛ از جمله: ارسال نامه به سران قبایـل. ایـن نامـه   

اي و افراد مرجع و تأثیرگـذاري هسـتند و قبیلـه از آنهـا تبعیـت       خزاعه است که از نخبگان قبیله

ترین مـردم تهامـه نامیدنـد، آنهـا      ها را گرامی در این نامه، ضمن اینکه خزاعی 9کند. پیامبر می

قبایـل، کـه اعضـاي    را به عنوان نماینده خود در میان قبیله تعیین کردند. این بزرگان و رهبـران  

شنوي داشـتند، تـأثیر زیـادي در گسـترش اسـالم میـان        کردند و حرف قبیله از آنها اطاعت می

ـ که همکاري و روابط آنان با پیـامبر خـدا     9قبیلۀ خود داشتند. در مورد اسالم آوردن خزاعه 

ـ نه  سابقه وت او بـه اسـالم، بلکـه    تنها نامۀ پیامبر به بدیل بن ورقاء خُزاعی و دعـ  اي دیرینه داشته 

  مصطلق و اسلم نیز قابل توجه است. هاي مهمی از خزاعه همچون بنی اسالم آوردن تیره

  نامه پیامبر به بدیل بن ورقاء را واقدي چنین آورده است: 

  عمـرو، سـالم   به بدیل و بسر و آزادگان بنی 9 اهللا اهللا الرحمن الرحیم از محمد رسول بسم

کند؛ خدایی که پروردگاري جز او نیسـت. امـا بعـد، مـن      ستایش میبر شما باد. خدا را 

ترین مردم تهامه نزد  دانم. گرامی شکنم و هیچ کس را با شما برابر نمی پیمان شما را نمی

نهادانی کـه از   ترید و نیز پاك من، شمایید و از همه، از نظر خویشاوندي، به من نزدیک

انـد، همـان را    ی از شـما کـه هجـرت کـرده    شما پیروي و تبعیت کنند. مـن بـراي کسـان   

خواهم که براي خود؛ هرچند کـه در سـرزمین خـود هجـرت کـرده باشـد، غیـر از         می

ـلح و مسـالمت پـیش آیـد،       ساکنان مکه، مگر عمره کنندگان و حجگزاران و چـون ص

ـید و از جانـب مـن در هـراس         هرگز جزیه   اي بر شما نهـاده نخواهـد شـد. از مـن نهراس

بن عالثه و دو فرزندش هم مسـلمان شـدند و بـه     علقمۀهید بود. اما بعد و محاصره نخوا

کردند، هجرت نمودند. به هر حال  سوي کسانی از قبیلۀ عکرمه، که از آن دو پیروي می

خواهم که براي خود و به هر  من براي هر کس از شما که از من پیروي کند همان را می

یم. سوگند به خدا هرگـز بـه شـما دروغ    صورت ما در حرم و غیر حرم همه از یکدیگر

  .)330ـ331صص، 1374حمید اهللا، ( دارد گویم و پروردگارتان شما را دوست می نمی

الثـانی سـال هشـتم بـراي      در جمـادي  9در برخی منابع آمده است که پیامبر خدا

اي نوشت و در آن بدیل بن ورقـاء و بسـر را مـورد خطـاب قـرار داد و       قبیله خزاعه نامه

این نامه براي دعـوت  ) 30، ص2تا، ج طبرانی، بی( ایت خویش را از آنان اعالم فرمودحم
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کنـد و   این نامه را با سـالم آغـاز مـی    9قبیله خزاعه به آیین اسالم نگارش یافت. پیامبر

پردازد که این نشانه نرمش و مالطفت  پس از اشاره به صفات پروردگار، به سپاس و ستایش می

به بدیل بن ورقاء و بسر از طـرف قـوم خزاعـه،     9مه است. نوشتن نامه پیامبردر این نا 9پیامبر

هـا را در صـلح    توان نقـش خزاعـی   نشان از مقام شیخی و اشتهار او در قبیله دارد. به وضوح می

ها با این  حدیبیه مشاهده کرد؛ به خصوص در زمان ریاست بدیل بن ورقاء خزاعی، که خزاعی

هاشـم حفـظ کردنـد.     شدند و بعـد هـم پیوندشـان را بـا بنـی      9بر خداوارد حلف پیام معاهده،

اندیشـی و تـدابیر    هـاي اسـالم و مصـلحت    هـاي معنـوي و جـذابیت    سو انگیـزه  ، از یکبنابراین

هـاي ارتبـاط حکومـت اسـالمی      و از سوي دیگر استفاده از یکی از مؤثرترین راه 9اهللا رسول

و کارگزاران خزاعی صـورت   9اهللا هاي فراوانی بود که بین رسول نگاري مدینه با خزاعه، نامه

ها و پیکارهـایی کـه عـرب جـاهلی بـا آن       گرفت و از سوي دیگر با وجود مشکالت و فتنه می

  .کند پذیري خزاعیان ایفا می اي را در اسالم هم عمدهکرد، س دست و پنجه نرم می

  ها در آن . فتح مکه و نقش خزاعی9

نخستین عامل ظاهري فتح مکه با جنـگ دو قبیلـه خزاعـه و بنـوبکر بـا همکـاري       

کمـک  نشـان بـود، درخواسـت    نا، کـه از همپیما 9هـا از پیـامبر   قریش آغاز گردید و خزاعی

بکر داشتند. علـت آن   اي با قبیلۀ بنی منی دیرینهها در دورة جاهلیت، دش کردند. خزاعی

رفـت.   از قبیله بنوبکر براي تجارت به سفر مـی » مالک بن عباد«این بود که مردي به نام 

در یکی از سفرهاي خود، هنگامی که به سرزمین خزاعه رسید، او را کشتند و امـوالش  

ذشـت کـه آنهـا هـم او را     بـدیل گ  را به غارت بردند. پس از آن، مردي از خزاعه به بنی

کشتند و در نتیجه میان ایشـان جنـگ درگرفـت. پـس از مـدتی هنگـامی کـه فرزنـدان         

که از بزرگان بنوبکر بودنـد،  » کلثوم«و » سلمی«هاي ذویب  ، به نام»اسود بن رزن دیلی«

(واقـدي،   ها آنها را به قتل رساندند گذشتند، خزاعی از نزدیکی محل سکونت خزاعه می

  .)43، ص3 ، ج1387؛ طبري، 164، ص2 ق، ج1406 ؛ ابن سیدالناس، 781، ص2 ق، ج1409 

چنان نسـبت   به خاطر اسالم ظاهراً دست از یکدیگر برداشتند؛ اما در باطن همآنها 

به هم، دشمنی و عداوت داشتند و چون اسـالم همـه اطـراف آنهـا را فراگرفتـه بـود، از       
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صلح حدیبیه پیش آمد و خزاعه در عقد کردند تا آنکه  جنگ با یکدیگر خودداري می

، 1 تـا، ج  امـین، بـی  ( قرار گرفتند و پیمان آن حضـرت را پذیرفتنـد   9حمایت پیامبر خدا

نیـز از ایـن    9ها پیش از اسالم از همپیمانان عبدالمطلب بودند و پیامبر خزاعی) 274ص

  .)3، ص3 ق، ج1400(حلبی،  پیمان با اطالع بود

چنین بود کـه هنگـامی کـه دو سـال از      بکر این و بنیآخرین درگیري میان خزاعه 

، شـعري در  »انس بن زنـیم دیلـی  «گذشت، مردي از قبیله بنوبکر به نام  پیمان حدیبیه می

بیان کرد. نوجوانی از خزاعه آن را شنید و به انس حمله برد و سر او را  9مذمت پیامبر

بکـر در صـدد    شـان بـود و بنـی   شکست. بعد از این حادثه، با توجه به سوابقی که میان ای

طبرسـی،  ( ور گردیـد  انتقام و خونخواهی از خزاعه بودند، آتش جنگ در میانشان شعله

بکر بودند، با اشراف قـریش صـحبت کردنـد     نقاثه، که از بنی بنی) 215، ص1 ق، ج1417

هـاي تیـزرو و    خزاعـه از لحـاظ تجهیـزات جنگـی و اسـب      که آنها را براي جنگ با بنی

  .)281، ص4 ق، ج1407ابن کثیر، ( دهند و آنها را کامل، مجهز کنند سالح یاري

به این ترتیب قریش با شتاب فراوان با آنها هماهنگ شدند؛ به غیر از ابوسفیان که 

شده با ابوسفیان در این مورد  نه با او مشورت کردند و نه از این موضوع آگاه شد. گفته

مـا از عهـدة    بکر گفتنـد  نفاثه و بنی کرد. بنی مذاکره کردند؛ ولی او نپذیرفت و مخالفت

آییم و قریش نیز هم آنها را از لحاظ سازوبرگ نظامی یاري دادنـد و هـم    خزاعه بر می

کـه قبیلـه خزاعـه در کنـار آبـی از       خودشان در جنگ شرکت کردند و شـبانه درحـالی  

یـورش بردنـد؛   ، خوابیده، و بعضی در حال عبادت بودند بـه آنهـا   »وتیر«خودشان به نام 

بکر شـروع   بدون اینکه خزاعه هیچ آمادگی و اطالعی از دسیسه دشمن داشته باشد. بنی

هاي حرم مکـه تعقیـب کردنـد.     خزاعه کردند و آنها را تا محل ستون به کشتن افراد بنی

  قبیله خزاعه هم که توان مقابله نداشتند، وقتی داخل حرم شدند، فرار کردند.

رعایت حرمت خداي خود را بکن. مگـر  «گفتند:  معاویه می خزاعه به نوفل بن بنی

شما که در قـدیم هـم از حاجیـان     «گفت:  ؟! نوفل می»اي نه این است که وارد حرم شده

کردید، حاال خون خود را از دشمن خویش گرفتید؟ اکنون هم بدون اجـازه   دزدي می

ی خـود را از  من حق ندارد به خانه و پیش زن خـود بـرود و هـیچ کـس هـم خونخـواه      
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قبیلۀ خزاعه زمانی که به مکـه رسـیدند   ) 786، ص2 ق، ج1409واقدي، ( امروز به تأخیر نیندازد

ق، 1409واقـدي،  ( به خانۀ بدیل بن ورقا و رافع خزاعی، بنده آزادشدة خودشان، وارد شـدند 

بکر و قریش بیست نفـر از خزاعـه را کشـتند و صـبح آن روز،      در آن شب بنی) 783، ص2ج

بکـر را   خزاعه همراه کشتگان بر در خانۀ بدیل جمـع شـدند. قریشـیان از اینکـه بنـی      بنی تمام

یاري داده بودند، سخت پشیمان و بیمناك شدند و متوجـه شـدند کـه در واقـع پیمـان میـان       

  .)784، ص2 ق، ج1409واقدي، ( را شکستند 9خود و پیامبر خدا

ـ که بدیل بـن ورقـاء     بعد از این جریان، عمرو بن سالم، رئیس خزاعه، به همراه چهل نفر 

ـ براي دادخواهی و طلب یاري به حضـور پیـامبر    آمـد و مصـیبتی را کـه     9نیز همراهشان بود 

 رسـاند  9نفاثـه بـا سـالح و نیـرو را بـه اطـالع پیـامبر        بر سرشان آمده بود و یاري قریش به بنی

راي جنـگ کردنـد، بـه    بعد از اینکـه اعـالم عمـومی بـ     9پیامبر) 789، ص2 ق، ج1409واقدي (

هـا، از جملـه    تمامی مسلمانان در شهرها نامه نوشتند تا مردان آنها به مدینـه بیاینـد. بعضـی قبیلـه    

) سـپس  385، ص8 ق، ج1420مقریـزي،  ( اي از خزاعه بود، بـه مدینـه آمدنـد    قبیله اسلم که شاخه

ه دو پـرچم عبـور   براي حرکت به سوي مکه، افراد قبیلۀ اسلم که چهارصد نفر بودنـد بـه همـرا   

ونـد،   آیینـه ( کـرد  بـن اعجـم حملـه مـی     ناجيةبن حصیب و دیگري را  ةکردند که یکی را برید

ـپس قبیلـه     ) 54، ص1378 ایشان هنگامی که مقابل ابوسفیان رسیدند، سه مرتبه تکبیـر گفتنـد. س

 کـرد.  عمرو بن کعب که پانصد نفر بودند، عبور کردند و پرچمشان را بسر بن سفیان حمل مـی 

ایشان هم وقتی مقابل ابوسفیان رسـیدند، سـه بـار    ». هاي محمدند اینها همپیمان«ابوسفیان گفت: 

  .)819، ص2 ق، ج1409واقدي، ( تکبیر گفتند

به أسماء بن حارثه اسـلمی مأموریـت داد نـزد     9بر پایه گزارشی، هنگام فتح مکه پیامبر

، مـاه رمضـان در مدینـه حاضـر     9ر خـدا قبیلۀ خود برود و به آنها ابالغ کند که به فرمان پیـامب 

پـیش از فـتح مکـه نیـز بسـر بـن سـفیان، از سـوي پیـامبر          ) 799، ص2 ق، ج1409واقدي، ( باشند

کعب از خزاعه، برود و به آنان دستور دهد ماه رمضـان در   مأمور شد به قبیلۀ خود، بنی 9خدا

  .)80، ص2 ق، ج1409واقدي، ( مدینه حاضر باشند و آنان را براي نبرد با اهل مکه فراخواند

ق، 1409واقـدي،  ( کـرد  پرچم قبیله خزاعه را در این فتح، عمرو بن سالم حمل می

پرسـتی   این فتح آغـازي نـو را در تـاریخ عـرب رقـم زد؛ زیـرا طومـار بـت        ) 80، ص2 ج
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برچیده شد و اشخاصـی کـه تـا آن روز، اسـالم نیـاورده بودنـد، مجبـور شـدند، اسـالم          

شوند و تعداد زیادي از قبیله خزاعـه هـم بـه اسـالم گرویدنـد. پیـامبر       بیاورند و مسلمان 

هاي متعدد، مسلمانان را متحد ساخت و به دنبال فتح مکه، زمینـه   با انجام پیمان 9اکرم

  العرب به وجود آمد.جزيرةایجاد اتحاد، اتفاق و همکاري در کل 

  به قبائل 9. عامالن زکات از طرف پیامبر خدا10

در امر وصول زکات و صدقات مسلمانان، استفاده از متنفذان  9داروش پیامبر خ

و برجستگان قبایل بود. عواملی چون احتمال خیانت قبایل، عدم پذیرش عـامالن قبایـل   

در تسهیل امر وصول زکات، انتشار اسالم در میان قبایل،  9دیگر، اهداف رسول اکرم

ت حکومـت اسـالمی در میـان    تضمین جانی مأموران و صدقات مسلمانان و تثبیت قدر

  کرد.   در انتخاب عامالنی از درون قبایل را تقویت می 9اهللا قبایل، اقدام رسول

بـن   ةبریـد  )233، ص2ق، ج1406(ابن سـیدالناس،   در محرم سال نهم 9پیامبر خدا

حصیب أسلمی را براي دریافت زکات به سوي قبایل أسلم و غفار، و بسر بن سـفیان کعبـی را   

کعب از خزاعه اعزام فرمودند. گفتـه شـده اسـت کـه مـأموران زکـات در منطقـه         یبه سوي بن

ها برخوردند و دستور دادند چهارپایـان قبیلـه خزاعـه را سرشـماري کننـد تـا        عسفان به خزاعی

خزاعـه زکـات خـود را از همـه جـا جمـع کردنـد کـه بپردازنـد؛ امـا قبیلـه             زکات بگیرند. بنی

ایـن چـه کـاري اسـت کـه      «گفتنـد:   ردند و مانع شدند. آنها مـی تمیم به این کار اعتراض ک بنی

مـا مردمـی   «هـا گفتنـد:    سـپس آمـاده جنـگ شـدند. خزاعـی     » بیهوده اموال شـما گرفتـه شـود   

بـه خـدا قسـم نبایـد مـأمور      «هـا گفتنـد:    تمیمـی ». مسلمانیم و پرداختن زکات جزء آیین ماست

هنوز میان اعراب رایـج نشـده بـود و     در این میان، اسالم». زکات، حتی به یک شتر دست یابد

ترسـیدند کـه    رو فرستادگان زکات مـی  هنوز برخی از قبایل بودند که پذیراي آن نبودند؛ ازاین

هم به مـأمورین زکـات، دسـتور فرمـوده بـود کـه مـدارا         9بر آنها شمشیر کشیده شود. پیامبر

خزاعه هـم، کـه از    ندند. بنیآمدند و خبر را به اطالع او رسا 9کنند. مأمورین به حضور پیامبر

تمیم هجـوم آوردنـد و آنهـا را از سـرزمین خـود بیـرون        بودند، بر بنی 9اهللا یاران رسول



الم
اس

ش 
تر

گس
از 

آغ
در 

آن 
ي 

اع
تم

اج
ي ـ 

اس
سي

ش 
 نق

ه و
زاع

 خ
يله

قب

221

25 

 را از گرفتن زکات اموال منـع کردنـد   9راندند؛ به این دلیل که فرستادگان پیامبر خدا

  ) 973ـ975صص، 3 ق، ج1409واقدي، (

  گیري نتیجه

پرست بودند و به دنبال ویرانی  در عصر جاهلیت بتقبیله خزاعه مانند سایر قبایل، 

سد مأرب، از یمن مهاجرت کردند و در مکه سکونت گزیدند. نخسـتین کسـی کـه از    

پرسـتی را در میـان    دار تولیت کعبه شد، عمرو بن لحی بـود کـه آیـین بـت     خزاعه عهده

آمیز بود  لمتهاشم در زمان عبدالمطلب نیز مسا عرب رایج گرداند. روابط خزاعه و بنی

و پیمان استواري بینشان بسته شد. با ظهور اسالم وضعیت سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي   

  جزیره به سرعت دگرگون شد. و دینی شبه

ــول ــط دیپل 9اهللا رس ــعه رواب ــدامات   در توس ــت و اق ــزایی داش ــش بس ــک نق ماتی

هـا و   ه، اسـتفاده از شـیو  9اهللا اي در این خصـوص انجـام داد. دیپلماسـی رسـول     ارزنده

هاي متعددي بود؛ از جمله آنها، شیوه ارسال نامه به سـران قبایـل بـود کـه تـالش       روش

خزاعـه   نمود از این قبایل، به عنوان متحدین خویش، در برابر قریش اسـتفاده کنـد. بنـی   

هـا، دو جبهـۀ متفـاوت اختیـار کردنـد. از       در مواجه با اسالم، همانند سایر بطون و قبیلـه 

راف قـرار داشـتند کـه همگـام بـا دیگـر بزرگـان قـریش در مقابـل          سو سران و اشـ  یک

ایستادگی کردند و ایمان نیاوردند و براي حفظ جایگاه خود به دشـمنی بـا    9اهللا رسول

رغم همـه   رو این گروه تا زمان غزوه مریسیع تسلیم نشدند. علی اسالم ادامه دادند. ازاین

انداز  هاي مکه در میان قبایل طنین انهروز در خ هاي قریش، آئین اسالم روزبه سختگیري

خزاعـه را بـه اسـالم جـذب      توانست به تـدریج شـمار زیـادي از بنـی     9اهللا شد و رسول

هاي مکـرر   نمایند که این امر در جامعۀ عرب جاهلی یک تحول چشمگیر بود. پیروزي

ر شکسته شدن قدرت قریش، رفتار پیـامب  سپاه اسالم، غزوه مریسیع، صلح حدیبیه، درهم

ها و اسیرانشان، ازدواج با جویریه و نوشتن نامه به سران آنها در تسلیم  با خزاعی 9خدا

  خزاعه نقش بسزایی داشت. شدن سران بنی
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  منابع

ترجمـه محمـدکاظم    ،9شهیدان اسالم در عصر پیامبر)، ش1381. آیتی، محمدابراهیم (1

  هاي اسالمی. آیتی، مشهد، بنیاد پژوهش

  ، تهران، مدرسه.اطلس تاریخ اسالم)، ش1378وند، صادق ( . آیینه2

  .و النشر ، بیروت، دارصادر للطباعهالتاریخ الکامل فی)، ش1385الحسن ( . ابن اثیر، عزالدین ابی3

ـید احمـد فـاروق، بیـروت،      المنمق ق)،1405جعفر محمد ( . ابن حبیب، ابی4 ، تحقیـق خورش

  عالم الکتب.

ـین السـکري،     ابی ۀی، رواالمحبرتا)،  جعفر محمد (بی . ابن حبیب، ابی5 سعید الحسن بـن الحس

 تصحیح ایلزه لیختن شتینر، بیروت، المکتب التجاریه.

، جمهـرة االنسـاب العـرب   ق)، 1403محمد علی بن احمد بن سعید ( . ابن حزم اندلسی، ابی6

  من العلماء، بیروت، دارالکتب العلمیه. ۀلجنتحقیق 

، دیوان المبتدا و الخبر فـی تـاریخ العـرب   ق)، 1408. ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد (7

  ، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم.ةتحقیق خلیل شحاذ

، دراسـه و تحقیـق محمـد عبـدالقادر عطـا،      ، الطبقات الکبـري ق)1410. ابن سعد، محمـد ( 8

  بیروت، دارالکتب العلمیه.

  عزالدین. ۀ، بیروت، موسسعیون االثرق)، 1406 (. ابن سیدالناس، محمد بن عبداهللا9

  ، بیروت، چاپ ابراهیم ابیاري.ةاالنباه علی قبائل الرواق)، 1405. ابن عبدالبر (10

، تحقیق علی شیري، بیروت، تاریخ مدینۀ الدمشقق)، 1415. ابن عساکر، علی بن الحسن (11

  دارالفکر.

، تصـحیح فهـیم محمـد    ي بأخبار أم القريإتحاف الور )،1403. ابن فهد، عمر بن محمد (12

  ام القري، معهد البحوث العلمیه و احیاء التراث االسالمی. ۀمعمکرمه، جا ۀشلتوت، مک

، حققه و قـدم لـه دکتـور ثـروت     لمعارفم)، ا1992محمد عبداهللا بن مسلم ( . ابن قتیبه، ابی13

  للکتاب. ۀالعام ۀیالمصر لهیئۀعکاشه، مصر، ا

  ، بیروت، دارالفکر.البدایۀ و النهایهق)، 1407بن عمر(ابوالفداء اسماعیلکثیر، . ابن14

، النسـب معـد و الـیمن الکبیـر     م)،1939بن السـائب ( بن محمدمنذر هشام . ابن کلبی، ابی15

 ۀلیقظـ تحقیق و خط و مشجرات فردوس العظم، قراءه ریاض عبدالحمید، دمشـق، دارا 

  العربیه.
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، تحقیـق احمـد زکـی پاشـا،     االصـنام م)، 1924المنذر هشام بن محمـد (  . ابن کلبی، ابی16

  نا. قاهره، بی

  ، بیروت، دار صادر.لسان العربم)، 1990. ابن منظور (17

  ، حقـق اصـولها و فصـولها   السـیرة النبویـه  ق)، 1418محمـد عبـدالملک (   . ابن هشام، ابی18

رسها عبدالرووف سـعد، بیـروت، دارالجیـل،    و کتب مقدماتها و ضبط الفاظها و وضع فها

  چاپ دوم.

، ترجمـه هـادي انصـاري،    عرب کهن در آسـتانه بعثـت  )، ش1384. احمد العلی، صالح (19

  الملل. تهران، نشر بین

اهللا تعالی و مـا جـاء     اخبار مکه شرفها)، 1275الولید محمد بن عبداهللا احمـد (  . ازرقی، ابی20

جـا،   محمد اسحاق بن احمد بن اسحاق ابـن نـافع الخزاعـی، بـی     ابی رواية، فیها من اآلثار

  المحروسه. ۀسمطبع المدر

، ریـاض،  و المیاه و الجبـال و اآلثـار   ۀاألمکنق)، 1425. اسکندري، نصر بن عبدالرحمان (21

  مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات االسالمیه.

  کتـب هوامشـه االسـتاذ عبـدأعلی مهنّـا     ، شـرحه و  االغانی ق)،1407الفرج ( . اصفهانی، ابی22

  و االستاذ سمیر جابر، بیروت، دارالفکر.

، تحقیــق حســن احمــد، بیــروت، دارالتعــارف اعیــان الشــیعهتــا)،  . امــین، محســن (بــی23

  للمطبوعات.

، تحقیق محمد االمین الحکنـی، کویـت،   معجم الصحابه ق)،1421. بغوي، عبداهللا محمد (24

  دارالبیان. ۀمکتب

، تحقیق سهیل زکار و ریاض االنساب االشرافق)، 1417. بالذري، احمد بن یحیی جابر (25

  زرکلی، بیروت، دارالفکر.

، دالئل النبوة و معرفۀ احوال صاحب الشریعهق)، 1405. بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین (26

  تحقیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیه.

، النسب عجالۀ المبتدى و فضالۀ المنتهى فیم)، 1965بن موسی ( . حازمی همدانی، محمد27

  قاهره، چاپ عبداهللا کنون.

  ، دمشق، دارالبشائر.الجاهلیۀ و االسالم قبیلۀ خزاعۀ فیق)، 1417. حرفوش، عبدالقادر (28

 ، بیروت، دارالمعرفه.سیرة الحلبیهق)، 1400. حلبی (29

عرب، المواسم الثقافیۀ و التجاریـۀ و الدینیـۀ و   مواسم الق)، 1427. حمور، عرفان محمـد ( 30

  ، بیروت، دارالطباعه.الطبیعیه
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، ترجمـه  معجـم البلـدان  )، ش1380عبداهللا یاقوت بـن عبـداهللا (   الدین ابی . حموي، شهاب31

  نقی منزوي، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور. علی

  دار صادر. ، بیروت،البلدانمعجمم)، 1957بن عبداهللا (عبداهللا یاقوت ابیالدین . حموي، شهاب32

هاي سیاسی حضرت محمـد و اسـناد صـدر     ها و پیمان نامه)، ش1374. حمیداهللا، محمد (33

 ترجمه سیدمحمد حسینی، تهران، نشر سروش. اسالم،

  ، بیروت، دارالمعرفه.تجرید أسماء الصحابهتا)،  . ذهبی، محمد بن احمد (بی34

هاي حزب قاعدین در  گروه قاعدین، بررسی نقش و فعالیت )،ش1391. رنجبران، داوود (35

  ، تهران، نشر موعود صادق.7دوره حکومت امیر المؤمنین

 جا، چاپ سوم. ، بیاالعالم تا)، . زرکلی، خیرالدین (بی36

، تحقیـق  سبل الهدي و الرشاد فی سـیرة خیرالعبـاد  ق)، 1414. شامی، محمد بن یوسف (37

  د معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه.احمد عبدالموجود و علی محم

  ، بیروت، دارالقلم.السنۀ و السیرة المعالم األثیرة فیق)، 1411. شراب، محمد محمدحسن (38

ـلفی،     المعجـم الکبیـر  تا)،  . طبرانی، سلیمان بن احمد (بی39 ، تحقیـق حمـدي عبدالمجیـد الس

 ابن تیمیه. مکتبةقاهره، 

 آل البیت. ۀسس، قم، مواعالم الوريق)، 1417. طبرسی، علی بن فضل (40

، تحقیـق محمـد ابوالفضـل    تاریخ الرسل و الملـوك )، ش1387. طبري، محمد بن جریر (41

  ابراهیم، بیروت، دارالتراث.

بیـروت،   االصول الیمنیۀ فی قبائـل العربیـۀ و رجالهـا،   ق)، 1427. عامري ناصري، احمد (42

  دارالتراث.

، ترجمه محمد سپهري،  9سیره صحیح پیامبر اعظم)، ش1391. عاملی، جعفر مرتضی (43

  تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

، ترجمـه محمـد   شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام     )، ش1386. فاسی، محمد بن احمد (44

  مقدس، تهران، نشر مشعر.

تصـحیح   ،اخبار مکـۀ فـی قـدیم الـدهر و حدیثـه     ق)، 1424. فاکهی، محمد بن اسحاق (45

  عبدالملک بن دهیش، مکه، نشر مکتبه اسدي.

، تحقیـق  نهایه االرب فی معرفۀ االنسـاب العـرب  ق)، 1411العباس احمد ( . قلقشندي، ابی46

  ابراهیم االبیاري، لبنان، دارالکتاب لبنانی.

، التعریف بقبائـل عـرب الزمـان    قالئد الجمان فیق)، 1402العباس احمـد (  . قلقشندي، ابی47

  چاپ ابراهیم ابیاري. قاهره،
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