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چکيده
مواجهه مسلمانان با اهل کتاب از گذشته تاکنون از مباحث مهم تاریخ سیاسی بوده است .چراییی چویونوی اییو مواجهیه در د ره هلی یه
نخست که مسئله ایو پژ هش را ساهته ،از جهاتی حائز اهمیت است .به نظر میرسد ،سه اقدام اعزام سپاه اسیامه بیه شیاماب ،برهوردهیا
سخت اما مؤثر با متنبیان از دیو برگشتوان آغاز نبردها گسترش طلبانه در امپراتور ها ایران ر م د رنمیا اییو مناسیباب را بیه
لحاظ ماهو بر قاعده هجوم -جهاد اهداف سیاسی استوار کرده است بهطور که هشونت بکار رفته در ایو اقداماب ،برهی جهیاب مببیت
ازجمله سرلوحه قرار دادن ابعاد از سیره رسول هدا (ص) در رابطه با اهل کتاب را مخد ش به لحاظ اهداف نیز حداقل ،کاهلی در مسائل
عقیدتی انویزه ها دینی تأکید بر انویزه سیاسی در کنار آ رده اقتصاد را محتمل ساهته است .پژ هش پیش ر با تکیه بر منابع اصیل
تحلیل گزارش ها تاریخی ،چرایی چوونوی ایو مواجهاب را بررسی به اکا سایر ابعاد ایو اقداماب که سر آغاز بر شیکلگییر
یک ر ش برا گسترش دیو در مواجهه با دیوران گردیده ،همت گماشته است.
کليد واژهها :هالفت اسالمی ،اهل کتاب ،ابوبکر ،فتوح ،از دیو برگشتوان ،سپاه اسامه.
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مقدمه
عبداهلل بو عبمان بی ابی قحافه -ابوبکر ،د سال پس از عام ال یل در مکه متولد شد (ابو هشام )160 /1 ،پدرش عبمان با کنییه
ابی قحافه از قبیله تیم بود (سیوطی.)12 ،
طبر شغل ابوبکر در جاهلیت را تجارب عنوان کرده (طبر  .)627 /2 ،درعیو حال ،م ید ،تنوی معیشت ا ضاع نامناسب میالی
ا را گزارش کرده است (م ید ،االفصاح فی امامه امیرالمومنیو .)106 ،زمان اسالم آ ردن جناب ابوبکر اینکه ا چنیدمیو ایمیان
آ رنده به پیامبر هدا بود ،معرکه آراست 0.اما مهم تریو نقطه عطف زندگی ا در زمان حیاب پیامبر ،هجرب ا از مکه بیه مدینیه
حضور ا در غار ثور همیراه حضیرب رسیول (ص) اسیت (بیالار  ،انسیاب االشیراف .)100 /0 ،در منیابع تیاریخی ،شیواهد از
دال ر ها نظامی ا در غز اب د ره پیامبر (ص) دیده نمیشود .در ماجرا اهوب اسالمی 0-میاه پیس از هجیرب-زمیانی کیه
رسول هدا ،میان مسلمانان از مهاجر انصار پیمان برادر منعقد کرد ،عقد اهوب ابوبکر را با عمر قرار داد (ابو سعد.)100/3 ،
حضور سریع ا در سقی ه بنی ساعده آن هم زمانی که هنوز پیامبر به هاک سپرده نشده کنار رفتو انصار از عرصه سیاسیت بیه
اسطه احتجاج ابوبکر به حدیث االئمه مو قریش (بالارى ،انساب األشراف .)303 /1 ،بیعت بد ن درنی عمیر بیا ا هلی یه
نامیدن ابوبکر ،همچنیو حوادث پس از آن مانند بیعت گیر کار ان بنی اسلم( ،م ید ،الجمل .)35 ،هموی گزارههیایی اسیت کیه
شر ع د لت جدید زمانه جدید در مدینه پس از رسول هدا (ص)را دچار ابهام کرده بود
ابهامی که با اتخاا ر یکرد نظامی پاسخ هشونتآمیز به همه ر یدادها د ران کوتاه هالفت (د سال سه ماه چنید ر ز) ا ،
چهره نشان داد .چرا که به نظر می رسد هلی ه ،برا اثباب هود د لتش ،به بهانه حراست از اسالم مسیلمانان ،درصیدد نشیان
دادن ضرب شصتی به مخال ان داهلی هارجی هود است .ایو امر با لشورکشیها سه گانه  :عمل به صییت پییامبر اعیزام
سپاه اسامه به مرزها شمالی سرزمیوها اسالمی یعنی شام ،برهوردها سخت اما مؤثر با مدعیان نبوب از دیو برگشتوان
در نهایت نبردها گسترشطلبانه در امپراتور ها ایران ر م آغاز با رحلت ا به پایان رسید .نبردهایی که در اد ار بعید  ،از
اسالم ،قلمر سیع با قدرتی بالمنازع در نقشهها جغرافیایی سیاسی ترسیم کرد به موازاب آن ،چهرها هشونتبار از د لیت
اسالمی به جهانیان ارائه کرد.
آنچه در ایو نبردها مسلم است ،قرارگیر اهل کتاب در آن سو معرکه است .از ایو ر مطالعه مواجهاب د ره هلی ه ا ل با اهل
کتاب ،از رهوذر قایع ایو جن ها قابل تحلیل طبقهبند است .به رغم شدب عمل در برهوردها نظامی ،به اسطه نزدیکیی
به د ره حضور پیامبر ،قواعد مانند رعایت صداقت فادار در پیماننامهها منعقید شیده دییده مییشیود .عیال ه بیر آنکیه
مهمتریو علت اتخاا سیاست سخت نظامی را نیز در ت کر مهار پیشدستانه آشوب بعد باید جستجو نمود .سیاستی کیه جلیوها
مقتدر با ثباب از د لت هلی ه را به نمایش می گذاشت بعدها به اسطه الوو قرار گرفتو ،با نام سیره شیخیو مورد اسیتناد قیرار
گرفت.
الف :جيش اسامه ،اولين رویارویی نظامی خليفه اول با اهل کتاب
پس از شهادب س یر پیامبر در مرزها شام شکست موته در سیال  0هجر که در جریان آن ،د تو از هویشیا ندان ییاران
نزدیک پییامبر (زییدبیو حارثیه ،پیسرهوانده جع ر بو ابی طالب ،پسرعمو ا ) عبداله بو ر احه که مسلمانانی برجسته نیز به
شمار میآمدند ،به شیهادب رسییدند ،آن حضرب به شدب از ایو ماجرا ابراز تأسف اند ه میکرد .از اییییو ر  ،چنید پییش از
رحلت هویش ،به علت مرت ع نشدن هطر ر میان مسیحی ،دستور فراهم آمدن سپاهی جهت عزیمیت بییه سییرحداب شییام بیه
فرماندهیاسامه بوزید را صادر کرد ( اقد  ،المغاز  .)1110/3 ،بهرغم دستوراب اکید پیامبر ،ایو امر در زمان حیاب ایشان حاصل
نشد در نهایت به عنوان ا لیو اقدام رسمی هلی ه ا ل پس از رسیدن به قدرب ،سپاه اسامه به ناحیه بَلقاء در شام لشکر کشیید
بد ن درگیر حتی زهمی شدن یک مسلمان (ابو سعد ،)103 /2 ،پس از  07یا  67ر ز با موفقیت به مدینه بازگشیت .یکیی از
نکاب مورد توجه در ایو لشور کشی که به نوعی در حوزه نظر ،سیاست هالفت اسالمی در مواجهه با اهل کتیاب را میی نمایانید
دستور العملی است که هلی ه پیش از اعزام سپاه اسامه صادر کرد:
 .0بعضی ا را ا لیو مرد ،بعضی چهارمیو بعضی عددها دیور اکر کرده اند( :نک :طبر  .316/2 ،یعقوبی .23/2 ،ابو ابیالحدید.)110-116-/0 ،
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در غنیمت هیانت نکنید ،مبله نکنید کودکان پیران زنان را نکشید .هیچ نخلی را نبرید نسیوزانید درهتیان مییوه را قطیع
نکنید .گوس ند گا شتر را نکشید مور آنکه بخواهید از گوشتش بخورید .در ایو راه مردمی را هواهید یافت که دل به صیومعه
ها هود بستهاند در آنجا نشسته اند .آنان را به حال هودشان اگذارید .نیز مردمی را هواهید دید که سط سر هود را تراشییده
اند اطراف آن را چون عصابها که بر سر بندند رها کرده اند .آنان را به شمشیر بکشید .چون برایتان طعام آ ردند نام هدا را بر
زبان آ رید آنواه بخورید نام هدا را با صدا بلند بر زبان آ رید (طبر .)1220 /3
ب :اهل کتاب سرزمينهای اسالمی و جنگهایرده
پس از رسیدن هبر رحلت پیامبر هدا (ص) به سراسر جزیرهالعرب ،اکنشهایی به شکلها مختلف رخ نمود .ارتداد یکی از اییو
اکنش ها بود .هرچند اعالم جود پیامبران در غیو ،از زمان حضرب رسول آغاز شده بود ،اما پس از به هالفت رسیدن ابوبکر بیه
ا ج هود رسید.
ت ا ب ر یار یی پیامبر (ص) با ابوبکر در جریان رده آن بیود کیه ابیوبکر حتیی مسیلمانانی را کیه ا هالفیتش را بیه رسیمیت
نمی شناهتند حاضر به پرداهت زکاب به نبودند ،نیز به مرتدیو ملحق کرد هشونت زیاد در مواجهه با آنها نشان داد تیا
جایی که اعتراض عمر را نیز در پی داشت.
به گ ته ابو کبیر ،جز ابو ماجه همه اهل حدیث آ رده اند که عمر به ابوبکر اعتراض کرد که چوونه برهالف سنّت پیامبر (ص) با
مردمی که بر یوانوی هدا رسالت محمد (ص) شهادب داده اند ،می جنوی؟ ابوبکر پاسخ داد :به هدا سوگند با کسی که میان نماز
زکاب ت ا ب نهد ،هواهم جنوید (ابو کبیر.)311/6 ،
میتوان گ ت پس از رحلت پیامبر ،مردم جزیرهالعرب ،بهجز مسلمانان ثابتقدم ،به سه گر ه تقسیم شدند.1 :گر هی که بهکلیی از
اسالم برگشته بودند؛ .2گر هی که فقط از دادن زکاب امتناع می کردند ،لی نماز را برپا می داشتند؛  .3اکبریت که در انتظار بودنید
تا تکلیف جانشینی ر شو شود (طبر .)201/3 ،
به نظر میرسد هلی ه برا حل ابهام مشر عیت د لتش ،نیازمند بهانها بود تا عال ه بر نشان دادن ضرب شصیت بیه مخال یان،
ااهان را بهسو دیور معطوف داشته بینیاز از پاسخ گویی به نحوه کسب قدرب هویش گردد .ح ظ دیو ،بهتریو توجییه پییش
ر ا بود عالی تریو فرصت برا کسب اقتدار.ایو توجیه مجوز شدب عمل را در سخنان هلی ه در انتساب نوع برهوردش به
پیامبر در ایل هطبها میتوان یافت .ا میگوی د :از رسول هدا شنیدم که فرمود :مو مأمورم بیا میردم بیر سیه چییز نبیرد کینم:
شهادب به توحید ،برپایی نماز دادن زکاب (ابوقتیبة.)33/1 ،
در میان مناطقی که آتش ناامنی ارتداد در آن شعله ر شد ،سه سرزمیو ،دینی آسمانی داشته در زمان پیامبر ایمان ا رده بودنید
برهی مردمان آن ،جزیه پرداز حکومت اسالمی بودند .جز ها که مایه صیانت اسالم از امنییت آرامیش آنهیا بیود اکنیون
نیازمند یار بودند :بحریو ،عمان یمو:
 :1بحریو
هیونریز بیه اسیالم گر یید
بحریو از سرزمیوهایی بود که در سال  0هجر قمر با دعوب نامیه پییامبر ،بید ن جنی
(مقریز .)373 /1 ،بحریو که شامل مناطق مهمی؛ مانند قطیف ،هجر ،عسیر إحساء را میشید( ،ابیو هلید ن .)335 /2 ،تحیت
ن وا حکومت ایران به عبارتی جزئی از ایران به حساب میآمد (ابو اثیر.)213 /2 ،
قبل از ظهور اسالم ،ساکنان سرزمیو بحریو ،اغلب عرب نژاد بودند .اما غیر از اعراب ،گر ههایی از ایرانیان ،سبابجه زطهیا نییز
در آنجا حضور داشتند (طبر .)107-165/2 ،
جود یهودیان ایو منطقه در کنار زرتشتیان را در هالل نامه فرماندار بحریو به پیامبر میتوان دریافت .منذر بو سیا  ،فرمانیدار
بحریو (ابو حجر .)107 /6 ،به پیامبر اسالم می نویسد :نامه شما را بر مردم هواندم؛ برهی از آن ها از اسالم به جد آمدنید آن را
پذیرفتند .اما برهی دیور آن را نپذیرفتند .همچنیو مجوسیان یهودیان نیز راضی به پذیرش اسالم نشدند .نظر هودتان را در اییو
مورد اکر نمایید .پیامبر اکرم نیز در جواب نوشتند« :آنانی که بر دیو یهود مجوس هستند؛ تنها جزییه بپردازنید( ».ابیو جیوز ،
.)307/3
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سیاست رسول هدا در مناطق جدید ،ابقا کارگزار فرمانده رهبر آن منطقه به شرط داشتو صالحیت شایستوی بود .از اییو
ر ایشان منذر را در بحریو ابقا نموده به ا هاطرنشان کرد تا زمانی که انسان صالحی باشد؛ ا را از مقامش عزل نخواهید کیرد
(صالحی.)360 /11 ،
از منابع بر میآید که پس از منذر ،عالءبوحضرمی (ابو سعد )266 /0 ،پس از ا ابانبوسعید تا رحلیت پییامبر (ص) بیر بحیریو
حکومت کردند (ابو عبدالبر .)62 /1 ،اما پس از رحلت پیامبر (ص) درگذشت منذر بوسا  ،بسیار از میردم بحیریو از اسیالم
برگشته مرتد شدند (ابو اثیر .)360 /2 ،ابان از آنجا گریخت به سمت ابوبکر رفت ( اقدى ،الردة.)100 ،
رهبر مرتدیو ،حطم بوضبیعه از قیس بوثعلبه بود .هنوامی که جار د ،بزرگ عبدالقیس متوجه ایو ارتداد شد ،قیوم هیود را جمیع
کرد آنها را پند داد .آن ها به جار د گ تند :اگر محمد (ص) پیامبر هدا بود هرگز نمی مرد .جار د گ ت :آیا میدانید هدا ند پییش
از ایو پیامبران متعدد داشت؟ آنها چه شدند؟ پیامبر هاتم هم مانند آنان فاب یافته مو گواهی می دهم الالیه اال اهلل محمید
رسول اهلل .قبیله عبدالقیس با تصدیق سخنان بزرگ قوم هود در اسالم ثابت ماندند (ابو هلید ن .)370 /2 ،امیا نبیرد سیهموینی
میان مرتدان مسلمان مناطق بحریو درگرفت .هلی ه ا ل نیز برا امنیت بخشی ،عالءبوحضرمی را با سپاهی به سمت بحیریو
گسیل داد (ابو اعبم.)07-35 /1 ،
ابواعبم می نویسد :چون ایو هبر (گردآمدن دشمو) به ابوبکر رسید به غایت هشمویو شد عالء بوحضرمی را بخوانید علمیی
به ا داد د هزار مرد از مهاجر انصار با ا همراه کرده جهاد لشور عجم بنی بکر به ا حواله فرمود گ ت :ا عال ،بیه هیر
قومی از قبائل عرب رسید ایشان را به جن با بنی بکر دعوب کو که ایشان منذرپسر نعمان را به پادشاهی بحریو هوانده بعد
آن تاج بر سر نهاده عزم کرده اند که دیو محمد را براندازند (همان) .پس از فراز فر د بسیار ،سرانجام بحریو از فتنه ارتیداد
رهایی یافت مجددا تحت قلمر اسالم درآمد در جریان فتوح ،نقشی اساسی ای ا کرد.
 .2عمان:
هونریز  ،به اسیالم گر یدنید .سیران
مردم عمان در سال هشتم هجر با دعوب عمر عاص که پیک پیامبر بود ،بد ن جن
عمان ،اعراب قبیلة ازد از مهاجران داهل حجاز عربستان بودند که به سواحل جزایر هلیج فارس ،مهاجرب کرده در عمیان
سکونت داشتند .جی ر عبید که فرزندان جلند حاکمان عمان بودند ،با دعوب نمایندة پییامبر (ص) در عمیان ،نامیة پییامبر را
تصدیق کرده مسلمان شدند (ابو اثیر .)202 /2 ،پس از پذیریش دعوب از سو مردم عمان ،پیامبر نامة دیور به ملوک عمان
نوشت که ایو نامه نشان می دهد اهالی عمان زرتشتی بودند .پیامبر در ایو نامه به مردم عمان توصییة مییکنید ،فریضیة نمیاز را
بجا آ رند زکاب را به نمایندة پیامبر پرداهت کنند همچنیو در ایو نامه اموال موجود در آتشکده را متعلق بیه هیدا رسیولش
میداند (ابوعبید.)25-20 ،
پس از رحلت پیامبر ،مرد از ازد به نام لقیط بو مالک ،ملقب به «ا التاج» که در عصیر جاهلییت ماننید جلنید بیود ادعیا
پیغمبر می کرد ،دعو نبوب کرد توانست عبد جی ر ،پسران جلند را از آنجا براند شهر دبا یا دما را مرکز فعالیتها هود
قرار دهد (بالار  ،فتوح البلدان.)03 ،
حذی ه بو یمان ازد که تا ایو زمان از سو رسول هدا مسئول گرد آ ر زکاب آنجیا بیود ،ایشیان را بیه توبیه فراهوانید لیی
نپذیرفتند به پیامبر دشمنام دادند به رجز هوانی پرداهتند .حذی ه آنچه ر داده بود ،طیی نامیها بیه اطیالع ابیوبکر رسیاند
(حمیداهلل.)210 ،
را از آنچه رخداده ،مطلع کرد .ابوبکر حذی ة بو محصو حمیر عرفجة البارقی
عال ه بر حذی ه ،جی ر نیز با ابوبکر مکاتبه
را به سمت عمان ر انه کرد .حذی ه به عمان رفت عرفجه به مهره رفت پشت سر آنان عکرمة بو ابی جهل را نیز فرمان داد که
به جانب حذی ه عرفجة حرکت کند .عکرمه حرکت کرد پیش از آنکه آنان به عمان برسند ،به آنان پیوسیت .ابیوبکر سی ارش
کرده بود که به رأ عکرمه کار کنند از آن جا با جی ر عبد مکاتبه آغاز کردند .لقیط از آمدن سپاه مسیلمانان آگیاه شید (ابیو
هلد ن.)376 /2 ،
عکرمه ارد گاه لشور را نزدیک شهر دبا قرار داد ،سپس عکرمه با بعضی از سران سپاه لقیط مکاتبه کرد ،لی آنان سر بیه فرمیان
نیا ردند نبرد اغاز شد .مسلمانان که شکست را نزدیک دیدند ،چاره ا جز ترک معرکه نداشتند کیه جمیاعتی از بنیی ناجییه بیه
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سردار هریت بو راشد جمعی از عبدالقیس به سردار سیحانبو صوحان ،به یاریشان آمدند .ایو امیر سیبب شید کیه دشیمو
منهزم گردد مسلمانان پیر ز گردند .مسلمانان پس از پیر ز اموال بهدست آمده را تقسیم کردند همس آن را همراه با عرفجه
نزد ابوبکر فرستادند .ایو نخستیو گر هی بود که ابوبکر بهسو از دیو برگشتوان ر انه ساهت (حمیداهلل ،ص.)210
 .3یمو:
یمو نیز پس از نامه نوار پیامبر به سران امپراتور ها حاکمان محلی آنان ،به قلمر اسالمی پیوست .ایو سرزمیو کمی پیش
از ظهور اسالم ،از سیطره ر م هارج زیر سلطة امپراتور ساسانی قرار گرفته بود هسر پر یز فرماندار ایرانی بهنیام بیااان را
در آنجا منصوب کرد (دینور 63-60 ،؛ بالار  ،پیشیو .)117 ،بااان پس از نامة پیامبر به هسر پر یز ،دستور دستویر حضرب
رسول را دریافت کرد .فرمانی که ناهواسته موجباب ایمان اهل یمو گر ش بااان به دیو اسالم را سبب شد.
به حجاز فرستاد .ایو
بااان پس از دریافت فرمان دستویر پیامبر د ن ر از افسران هود را برا آشنایی با پیامبر دستویر
د ن ر با پیامبر مالقاب کرده پیامبر را از قصد هود آگاه کردند .در ایو میان پییامبر میرگ هسیر پر یز بیه حکومیت رسییدن
شیر یه را به نمایندگان بااان هبر داد .تحقق هبر غیبی پیامبر اکرم ،عال ه بیر ایمیان آ ردن مسیلمان شید بیااان ،عیده قابیل
مالحظه ا از یمنیان را نیز مسلمان کرد (طبر  .)636-633 /2 ،پس از هبر ایمان اهل یمو ،پیامبر اکرم ،معاا بو جبل را بیرا
تعلیم قرآن آموزهها دیو اسالم جمع آ ر زکاب به یمو فرستاد (بالار  ،پیشیو00-06 ،؛ طبر .)220 /3 ،
بااان در زمان حیاب حضرب رسول فاب کرد پیامبر سرزمیو یمو را میان پسر بااان اصحاب هویش تقسیم نمود :شیهر بیو
بااان بر صنعا؛ عمر بو حازم ،بر حکومت نجران؛ هالد بو سعید بو عاص ناحیه ما بیو نجران ،زبیع زبید؛ عامر بو شیهر عامیل
بنی همدان؛ طاهر بو ابی هاله بر عک اشعریان؛ ابوموسی اشعر بر مأرب زیاد بو لبید بر حضرموب انتخاب شدند (طبر /3 ،
.)220
کارگزار شهر بوبااان با سال ها پایانی عمر پیامبر مصادف بود در ایو میان ،اسود عنسی ادعا نبوب کرد بسیار از مردم
یمو را تابع هویش ساهت از اسالم ر گردان شد.
اسود در شورشی که برپا کرد توانست شهر بو بااان را به شهادب برساند .پیامبر دفاع از مسلمانان یمو را به گر هی از ایرانیان بیه
سردار فیر ز دیلمی داد یه سپرد .آن ها توانستند شورش اهل رده را سرکوب پیامبر در غییو را از مییان بردارنید (ابیو اثییر،
 .)330-330/2با ایو ر یداد بار دیور یمو به آغوش اسالم بازگشت افتخار ایو بازگشت نصیب ایرانیان یمو شد.
با رحلت پیامبر اسالم زمینه ها نافرمانی ارتداد مجدد در یمو پدیدار شد برا مرتبة د م جریان ارتیداد بیه فرمانیدهی قییس
بو عبدیغوث به مبارزه با مسلمانان به فرماندهی فیر ز دیلمی پ رداهت .فیر ز دیلمی پس از شهادب شهر بو بااان از سو پییامبر
حاکم شهر صنعا عدن نواحی اطراف آن شده بود .داد یه اصطخر جشیش که در شورش اسود عنسی در کنار فیر ز دیلمی
بودند ،در مبارزه با قیس نیز در کنار فیر ز حضور داشتند (همان.)300-306 :
قیس برا درهم شکست و مقا مت سرداران ایرانی به حیله متوسل شد .در ظاهر با ایو سه ن ر تماس د ستانه برقرار کرد آنهیا
را به هانة هود دعوب کرد ،لی در ه ا به فکر توطئة قتل آنها بود .همیوکه داد یه به هانة قیس ارد شد ،گر هیی از کمییو در
آمدند ا را کشتند .لی فیر ز جشیش که از توطئة آگاه شده بودند به طرف کوه هوالن رفتند در آنجا با گر هی از طرافداران
هود هط دفاعی تشکیل دادند .فیر ز با ابوبکر مکاتبه کرد از تقاضیا کمیک کیرد لیی ر سیا عیرب از ییار فییر ز
مسلمانان ایرانی دست برداشتند .فیر ز ایرانیان مجبور به عقب نشینی شده از یمیو هیارج شیدند در اییو مییان عیدها از
ایرانیان به شهادب رسیدند .در بیر ن از یمو قبیلة عقیل عکّ ،به یار فیر ز ییارانش شیتافتند مرتیدیو را شکسیت داده
حتی قیس بو عبد یغوث را به اسارب گرفته به مدینه نزد ابوبکر فرستادند (ابو هلد ن.)052-051/2 ،
ابوبکر در بازجویی از ا پرسید چرا داد یه را کشتی؟ پاسخ داد مو ا را نکشتم ،بلکه بهطور نهانی کشته شدهاسیت قاتیل ا
مشخص نیست .حتی کنار منبر پیامبر پنجاه بار سوگند هورد که ا داد یه را نکشته است .در نهایت ابوبکر سیخو سیوگند ا را
پذیرفت از قتل ا در گذشت (طبر .)325-323 /3 ،
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ایو اقدام ابوبکر را می توان ا لیو مواجهه نابرابر د لت هل ا در موضوع تبعیض نژاد تعصب قومی دانست .چرا که ارتداد قییس
کشتارها ا امر آشکار بینیاز از سوگند بود .اما حمیت عربی ،ر حیه عدالت طلبی در هصوص مجازاب قاتل سردار مسلمان
ایرانی را تحت شعاع هویش قرار داده بود .ر حیه ا که رفته رفته تبدیل به سیاستی اساسی در اد ار بعد گشت.
ج .نبردها گسترش طلبانه
همزمانی شکل گیر د لت هل ا ،با ز ال امپراتور عظیم ساسانی ،هبرها اطمینان بخشی که از ایو سو به پایتخت مسلمانان
میرسید ،موجب شد تاریخ ،نبردها گسترشطلبانها که بعدها به نام فتوحاب شهرب یافت ،در ص حاب هود ثبت نماید.
عقب نشینی هسر پر یز از برابر ر میان هجوم ر میان به مناطق تصرف شده بخصوص در عراق بیو النهریو در ا اهیر عمیر
انقراض د لت لخمیان ،د عامل مهم ضعف ایران در مرزها غربی بود .هسر پر یز ،نعمان بومنذر ،آهریو امیر لخمیان را
در پا فیل افکند موجباب بی بنیانی د لت حیره نظام ساسانی را فراهم آ رد (حمیزه اصی هانی.)113 ،یعقیوبی بیه اهتالفیاب
متعدد پس از قتل نعمان در حیره اشاره کرده است (یعقوبی .)220 /1 ،ایو ضعیت ر بیه ز ال نیه تنهیا در حییره بلکیه در قلیب
امپراتور نیز عیان شده بود پوران ،دهتر هسر  ،پس از چندیو پادشاه ناکام ،بر تخت نشست.
چنیو هبر برا اعرابی مانند بنی شیبان بسیار جالب توجه بود همه جا سخو از آن بود که چون در ایران پادشاه نیست ،گوییا
از ناچار به درگاه زنی پناه آ ردهاند (دینور .)112-111 ،
مبنیبوحارثشیبانی قبیله بنی شیبان که در مجا رب مرزها ساسانی سکونت داشت گهواه دامها هود را در زمیو ایرانییان
چرا میداد چشم طمع به سرزمیو پرثر ب عراق داشت ،پس از اطالع از آش توی سیاسی امپراتور  ،به بازار بغداد حمله آنجا را
غارب کرد چون پس از حمله به ایو بازار سالیانه ،عکس العملی از سو محافظیان مرزبانیان ایرانیی بیرا تعقییب ندیید ،از
هبرها شنیده ،اطمینان حاصل کرد هود را به مدینه رساند شرح ما قع گیزارش ناپاییدار ا ضیاع اییران را بیه هلی یه داد
(طبر .)217 /3
 .1جبهه ایران
هلی ه که فتنه مرتدیو را پایان داده بود ،پس از آگاهی از آنچه ر داده بود ،ضمو نامههایی به مردم مکه ،طائف ،یمو تمامی
اعراب حجاز نجد ،آنان را به جهاد دعوب کرد به دنبال آن سیل جمعیت از سراسر جزیره حجاز ارد مدینه شد (بالار  ،همان:
 .)112-111بدیو ترتیب فتوحاب آغاز شد (منتظر القائم.)206 ،
مسلمانانی که به دعوب هلی ه پاسخ داده بودند ،از یک سو به تمسک قیرآن شیرکت در جهیاد بیه عنیوان ییک تکلییف دینیی
فراهوانده شده بودند از طرفی بشاربها پیامبر را به یاد میآ ردند .عال ه بر آن حضور نیر ها آماده فعالی کیه مرتیدیو را
سرکوب کردند ،میتوانست برا هلی ه د لت نوپا ا دردسر آفریو باشد .اطالع از ا ضاع نابهسامان امپراتور ر م ساسیانی
اندیشه کسب غنایم ضر رب ها اقتصاد نیز ایو ایده را تقویت میکیرد (جع رییان .)25/2 ،چنیان کیه کیاهش تینشهیا در
مخال ت ها داهلی مشغول داشتو مخال ان به دشمنان هارجی دلیل دیور بر آغاز فتوحاب دانسته شده است (منتظیر القیائم،
.)206
ابوبکر ،نخست مبنیبوحارث را بر ایو امر گماشت ،لی بعد به هالد بو لید فرمان داد که به عراق ر د به مبنی نیز نامه نوشیت
که به هالد بپیوندد فرمانبردار ا باشد (بالار  ،پیشیو235-230 ،؛ طبر .)300-303/3 ،
نخستیو درگیر مسلمانان با سپاهیان ایران در ااب السالسل بود که سپاه ایران شکست هورد هرمز ،سیردار تنیدهو ایرانیی
کشته شد (ابو اثیر .)306-303/ 2 ،پس از آن اُبُلِّه به دست مسلمانان فتح شد .بالار متذکر میشیود کیه پیکیار ابلیه نخسیتیو
جن مسلمانان در ایو منطقه بود (بالار  ،پیشیو.)235 ،
آنواه هالد به هُرَیبَه رفت آن جا را گشود .هریبه اسلحه هانه ایرانیان بود (همان) هالد در مذار بار دیور با لشکر شکست هیورده
هرمز ر به ر شد بر آنان غلبه کرد .پس از آن اقعه البَّنی رخ داد (ابو اثیر .)300-306/2 ،هالد سپس به جانب کسکر رفیت .در
طی مسیر در لجه با سپاهی مرکب از ایرانیان اعراب مسیحی مواجه شد .در ایو جن عده ا از مسیحیان قبیله بکر بو ائیل
که در بحریو نیز با مسلمانان جنویده بودند نیز مسیحیانی از بنی عجل با هالد به جنی پرداهتنید .در اییو جنی بسییار از
اعراب مسیحی که ایرانیان را در مقابل اعراب یار می دادند کشته شدند پسر عبداالسود ،رئیس عجلییان ،جیابر بیو بجییر از
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بزرگان ایو قبیله اسیر شدند (بالار  ،پیشیو .)233 ،اعراب بکر به انتقام هون هایی که از آن ها ریخته شده بود با دیور اعیراب
نصرانی همچون عجل ،تیم الالب ،ضبیعه اعراب حوالی حیره متحد شدند در اُلَّیس تجمع کردند اردشییر بیه بهمیو جاد ییه
نوشت که به یار مسیحیان عرب به الیس بر د (طبر  .)336-333 /3 ،جابان ،سردار ایرانی با سپاهی از مسیحیان عرب ،چیون
اعراب را ناچیز می شمردند آسوده به طعام نشستند .ایو کار سبب هشم هالد شد .جن الیس جنوی سخت هونیو بود .تازیان
مسیحى که به کمک ایرانیان برهاسته بودند در الیس نزدیک فراب مغلوب گشتند به موجب سوگندى که هالد یاد کرده بود بیه
قتل رسیدند (اشپولر.)0 /1 ،
گ ته اند که هالد از هون اسیران جو هون راه انداهت .از ایو ر نهر که در محل جن جود داشیت بعیدها نهیر الیدّم نیام
گرفت (طبر  .)330/3 ،طبر شمار کشته شدگان را ه تاد هزار ن ر اکر کرده است (همان .)330 :اگر چه در ایو گزارش مبالغیه
شده است اما ایو امر گویا تعداد زیاد کشته شدگان است .هالد سپس به اَمغیشیا رفت ایو شهر را یران کیرد (همیان-330 :
.)335
پس از آن ،آهن حیره کرد .آزادبه ،مرزبان آنجا ،گریخت بزرگان حیره بر صدهزار به قولی هشیتادهزار درهیم بیا مسیلمانان
صلح کردند (بالار  ،پیشیو .)207 ،مسلمانان شهر حیره (ابو هلید ن .)322 /2 ،را نییز در میاه صی ر سیال 12ق تصیرف کننید
(بالار  ،پیشیو202-230 ،؛ طبر .)330-331 ،300-300/3 ،
هالدبو لید پس از فتح حیره ،از دهقانان جزیه گرفت ایو ا لیو جز ها بود که در اسالم از ایرانیان گرفته شید (ابیو اثییر/2 ،
 .)300در مقابل قرارداد امه ،مسلمانان متعهد بودند که آزاد دینی امنیت جانی مالی آنان را تامیو کنند (ما رد .)103 ،
البته هرگاه شرایط به گونه ا می شد که مسلمانان قادر به انجام تعهد هود نبودند ،قرارداد امیه لغیو میی شید .چنانچیه هالید در
قرارداد صلح حیره تصریح کرد که اگر نتوانیم از شما حمایت کنیم ،از اهذ جزیه هوددار هواهیم کرد (ابویوسف.)100 ،
پس از فتح حیره ،بانقیا به دست بشیر بو سعد فتح شد (بالار  ،پیشیو .)201 ،فتح حیره بانقیا راه تصرف شهرها بیو النهریو
جنوبی را هموار کرد .دهقانان ایو مناطق بر جزیه با مسلمانان صلح کردند .هالد سپس به سو انبار عزیمت کرد آنجا بیا لشیکر
ایرانی به فرماندهی شیرزاد مواجه شد بر ا پیر ز گردید .اعراب ایو جن را ااب العیون گویند ،چرا که به دسیتور هالید ،چشیم
سربازان هدف قرار داده شد تعداد زیاد از ایرانیان کور شدند ناله مردم سراسر منطقه نبرد را فرا گرفته بود (ابوکبیر.)300/6 ،
مردم انبار که از اعراب نصرانی به یژه از تنوخ قضاعه بودند ،پس از نبرد حاضر به پذیرش صلح شدند (بالار  ،پیشیو.)203 ،
آنواه هالد رهسپار عیو التمر ،اسلحه هانه بزرگ ایرانیان شد (همان .)200اعراب نمر ،تَغلِب ایاد که در فرمان عقبه بو ابی عقیه
بودند به مهران پیوستند در آن جا لشورگاه زدند (ابو هلد ن.)312-311/2 ،
هالد دژ شهر را محاصره کرد .مردم امان هواستند ،اما هالد نپذیرفت دژ به جن گشوده شد (بالار  ،همانجا.).هالد پس از اییو
جن با کلیسایی مواجه شد که مسیحیانی در آن مشغول عبادب بودند .هالد آنان را اسیر کرد؛ ازجمله اسیران حمران بو أبان بیو
هالد نمر  ،سیریو پدر محمد بو سیریو ،برادرش یحیی بو سیریو معبد بو سیریو بودند .در زمانی که هالد در عیو التمر بیود
نسیر بو دیسم بو ثور را به چشمه ا که از آن بنو تغلب بود فرستاد ا شبانه بر تغلبیان تاهت آنان را کشت اسیر کرد (همو،
همانجا).
پس از فراغت هالد از کار عَیو التَّمر ،عیاض بو غنم از ا برا دفع اعراب مسیحی در ناحیه د مة الجندل کمک هواست .هالد بیه
د مه رفت .در آن جا با قبایل بهراء ،کلب ،غسان ،تنوخ ،ضجاعمه برهورد کرد .دیعه کلبی با مردم کلب بهراء ،ابو حیدرجان بیا
مردم ضُجاعم ،ابو ایهم با گر هی از غسانیان تنوخ آمده بودند کار را بر عیاض تن کرده بود (ابو اثیر .)356-353/2 ،هالد
بر آنان پیر ز یافت زن فرزندانشان را به اسارب برد (ابوهلد ن.)310-313/2 ،
اعراب تغلب بعضی از طوایف جزیره از غیبت هالد است اده کردند به هونخواهی عقه سر بر آ ردند؛ از ایو ر هالد برا سیامان
دادن امور به حیره بازگشت .هالد قسم هورده بود که تغلبیان را در دیارشان غافلویر کند چنان کرد .ربیعه بو بجیر تغلبی نیز که
به هونخواهی عقه در البّنی بِشر فر د آمده بود بوسیله هالدغافلویر شد (طبر  .)307/3 ،مقارن ایو احوال ابوبکر به هالد دستور
داد که عراق را رها کرده عازم شام گردد مسلمانان را یار نماید .در بازگشت هالد از عراق درگیر ها پراکندها رخ داد.
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چون هالد به شام رفت شهرها سواد سر از فرمان مسلمانان فر پیچیدند .مبنی که نیر هایی در اهتیار داشت در اییو هنویام در
مقابل دستها از سپاه ایرانیان که بهسو حیره برا سرکوب ا گسیل شده بودند ،عقب نشینی کرد به منزلواه دیریو هیود در
ه ان رفت بعد آهن مدینه کرد .در ایو زمان ابوبکر در بستر بیمار بود .سپس عمر به هالفت دست یافت (نویر .)136/0 ،
در پی ایو فتوحاب ،پیمان نامه هایی نیز منعقد گردید .مطالعه م اد ایو قراردادهیا بیه صیورب کلیی در کنیار یکیدیور ،تصیویر
منسجم قابل تحلیلی از ضعیت ان د ره را ترسیم می کند .چنان که مالحظه شد ،د ره هلی ه ا ل ،با یکه تاز هالدبو لیید در
سرزمیوها ایران شام همراه شد تمامی پیماننامه ها د ره ابوبکر ،از طرف ا به عنوان نماینده هلی ه با سیاکنیو شیهرها
سرزمیو ها فتح شده به سرانجام رسیده است .در ایل جد ل پیماننامهها سرزمیو ایران در د ره هلی ه ا ل ا رده شده اسیت.
گ تنی است به جهت کوتاهی د ره هالفت ابوبکر همچنیو اغاز نبردها در سرزمیو ایران 3 ،پیمان نامه در ایو منطقه جغرافیایی
به ثبت رسیده تنها یک پیمان (ان هم به طور ناقص).در سرزمیو شام درایو د ره ،دیده می شود.
نام
منطقه
شهر
بانقیا
بار سما
الیس
حیره

محد دة جغرافیایی
بانقیا منطقه ا بیوکوفه حیره
3
نزدیکنجف
در نزدیکی ر د فراب یکی از ر ستاها
0
انبار
شهر در فاصله سهمیلى
5
(یکفرسخى)کوفه (جنوب غربىآن)

12

فاتح یا
فاتحیو

دیو ساکنیو

میزان جزیه

هالدبو لید

مسیحی

هزار درهم

حمایت هدا پیامبر مسلمانان در ازا جزیه

هالد بو لید

مسیحی

اشاره نشده

جاسوسمسلمانانعلیهایرانیانباشند راهنمایى
0
یارىمسلمانان رابرعهدهگیرند.

هالد بو لید

مسیحی

صدهزاردرهم یا
17
07هزاردرهم

13

مسیحی

اشاره نشده

مسیحی

 2میلیون درهم

حمایت اموال هاندان کسرى کسانى که با
16
آنها همراهاند ،داهل قرار نیست

مسیحی

اشاره نشده

فرمان هالد بر ترک شهر گرفتو رضایت ا
10
برا ماندن

هالدبو لید

عاناب

از ر ستاها انبار ،در نزدیکی فراب

بهقباد
اس ل
13
ا سط

بهقباد سه ناحیه بزرگدر نزدیکی بغداد
است (اعلی ،ا سط ،اس ل)

هالد بو لید

انبار

شهر بر ساحل چپ فراب در فاصله ده
فرسخی غرب بغداد (یاقوب.)276 /1 ،

هالد بو
10
لید

مقرراب عبادتواه

کلیسا قصرى از حیره
یران نکنند
عدمتخریبکلیساها/به
صدا درا ردنناقوس
بهجز قت
ااان/بیر نا ردن چلیپا
در ر ز عید

سایر موارد

جاسوس مسلمانان علیه ایرانیان باشند.

6

11

سه ر ز مسلمانان را مهمان هود کنند /گر هی
را برا راهنمایی ح اظت همراه مسلمانان
10
کنند.

( .3یاقوب.)260 /2 ،
 .6از هالدبو لید به ابو صلوباى سوادى که در ساحل فراب ساکو است .تو در امان هدا هستى زیرا هون هود را با پرداهت جزیه ح ظ نمودى از طرف هود هاندان اهل جزیرهاب نیز ساکنان د
ر ستایت بانقیا بار سما هزار درهم پرداهتى مو آن را از تو قبول نمودم مسلمانانى که با مو هستند نیز بر آن رضایت دادند به همیو جهتحمایتهدا ،محمدصلى اهلل علیه آله مسلمانان از آن توست.
هشام بو لید بر ایو نوشته گواه است( :طبر .)331/ 3 ،
حمیداهلل در ارجاع ایو قسمت به طبر  ،به جا درهم به هطا از دینار نام برده در حالی که سکه رایج در ایران درهم بود( :نک :حمیداهلل.)037/
( .0یاقوب.)155 ،
( .0بالار  ،پیشیو.)200 ،
( .5یاقوب.)271/3 ،
( .17طبر .)360 /2 ،
( .11بالار  )200 ،طبق ایو معاهده مردم حیره حتى راهبان کشیشان آنها متعهد مىشوند که هر سال  157777درهم در مقابل کسب تالش هود بپردازند ،راهبان کشیشانى که کسب ندارند دنیا
را رها کردهاند ،از ایو پرداهت مستبنا مىباشند .در مقابل ،مسلمانان متعهد به حمایت از اهل حیره مىباشند اگر از آنها حمایت نکنند ،نمىتوانند چیزى از آنها بویرند اگر اهل حیره با کردار یا گ تار هود
علیه مسلمانان توطئه نمودند ،دیور در امان نمىباشند .ایو عهدنامه در ماه ربیعاال ل سال د ازدهم نوشته شد( :طبر .)360 /2 ،
( .12یاقوب.)353 /3 ،
 .13هالد با یکی از بطریق ها که نام ا اکر نشده پیمان بست.
( .10حمیداهلل.)033 ،
 .13بهقباد به سه ناحیه در نزدیکی بغداد گ ته می شود که از آب فراب سیراب می شد به قباد بو فیر ز پدر انوشیر ان منسوب است .ناحیه ا ل بهقباد اعلى نام داشت که شامل مناطقى چون هطرنیه ،عیو
التمر ،نهریو ،فلوجه علیا س لى بابل مىشدهاست .ناحیه د م بهقباد ا سط نام داشت که مناطق سورا ،بار سما ،جیة بداب را در برمىگرفت ناحیه سوم را بهقباد اس ل مىگ تند که نواحى کوفه ،فراب
بادقلى ،سیلحیو ،حیره ،نستر هرمزگرد را شامل مىشد( :یاقوب.)076 073 /2
 .16ایو معاهدهاى استبیو هالد بو لید ،زاابو بهیش صلوبا بو نسطونا .شما باید جزیه پرداهت نمایید در مقابل ،ما از شما حمایت مىکنیم .شما از طرف رعیتهود از اهل بهقباد اس ل ا سط ضمانت
پرداهت د میلیون درهم را به صورب ساالنه تعهد مىنمایید ...ایو مقدار را باید از هر کسى که کار مىکند ،جمعآ رى نمایید ایو مقدار غیر از آن چیزى است که بر بانقیا بسما[بار سما] قرار دادهشد .شما مرا
مسلمانان همراهم را هشنود ساهتید ما نیز شما اهل بهقباد اس ل ا سط را برحمایت از اموال شما هشنود مىسازیم .در ایو حمایت اموال هاندان کسرى کسانى که با آنها همراهاند ،داهل نیست( .طبر ،
.)301 /2
 .10ایو صلح با شیرزاد ریس ساباط منعقد شد( :طبر .)303 /2 ،
 .10هالد به انبار آمد با آنها برترک شهر از سوى انباریان ،قرار داد بست ،اما انباریان چیزى به هالد دادند که ا را راضى ساهت اجازه داد که در شهر بمانند( :طبر  300 /2 ،بالار .)200 ،
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.2حمله به شاماب
تجارب ها گسترده اعراب در منطقه شاماب ناامنی ها به جود آمده در د ران پایانی عمیر پییامبر در اییو نیواحی ،در کنیار
پیر ز ها پی در پی هالد در جبهه ایران ،ابوبکر را بر آن داشت تا یکبار برا همیشه اعراب مسیحی شاماب مناطق آنیان را
تابع حکومت مدینه کند.
از ایو ر در سال  13هجر ( ،طبر .)300/3 ،هلی ه ا ل تجهیز نیر برا گسیل داشتو به شام را آغاز کرد لشکر مهیا کرد
سپاهیان مسلمان را به چهار دسته تقسیم کرد :یک دسته به فرماندهی ابوعبیده بو جراح بهسو حمص فرستاد ،دسته ا دیور
را به فرماندهی عمر بو عاص راهی فلسطیو کرد ،دسته سوم به فرماندهی یزید بو ابی س یان راه دمشق گرفت دسته چهیارم،
به فرماندهی شرحبیل بو حسنه ،برا حمله به دره اردن رهسپار کرد .ابوبکر به فرماندهان هود دستور داد که با یکدیور معا نیت
کنند همه از فرمان ابوعبیده پیر کنند (بالار .)112 ،
اما هلی ه پس از نامه ا متوجه شد هرقل با سربازانی بسیار در اجنادیو ارد زده ابوعبیده از ترس ر میان جراب نبرد پیشتاز
ندارد ( اقد  ،فتوح شام .)22/1 ،مسلمانان از ابوبکر تقاضا یار دارند .بنابرایو هلی ه طی حکمی به هالد بو لیید فرمیان داد
که از عراق ،رهسپار شام شود (طبر .)350-352/3 ،
هالد پس از عزیمت به شام ،پیر ز هایی را در ایو منطقه به دست آ رد (طبر  .)353-351/3 ،مورهیو ،بصر را نخستیو شهر
شام می دانند که در زمان ابوبکر به دست مسلمانان تسخیر شد (هلی ه .)62 ،هالد پیس از جنی بیا گر هیی از سیپاهیان ر م در
بُصر (از ایالت حوران) ، .در نهایت با بطریق شهر بر سر اهذ جزیه به قرار هر مرد بالغ ،ساالنه یک دینیار ییک جرییب گنیدم،
مصالحه کرد (بالار .)116 ،
پس از ایو گشایش ،ر حیه مسلمانان تقویت شد هالد که به دیور فرماندهان سپاه رسیده بود ،به سمت اجنادیو ،میابیو رملیه
بیت جبریو رهسپار شد (هلی ه.)63 ،
سرداران شامی هیچ گاه مهاجمان عرب را جد نپنداشته بودند تصور نمی کردند که حمالب آن ها بیش از یک سلسله حمله
راهزنی چیز دیور باشد (حتی .)31 /1 ،اما پس از شکست ها پی درپی ،ایو اهنیت اشتباه ،به سرعت تبدیل به اقعیتی تلخ از
مواجه با جن آ رانی کارآزموده شد .الحاق هالد به ابوعبیده همراه با نامه فرماندهی ا بر کل سرداران الیت منطقه شام بود.
پادشاه بیزانس ،صد هزار تو را برا مقابله با مسلمانان در اجنادیو ،آماده ساهته بود .نبرد در جماد اال ل سال  13هجر آغیاز
شد (ابو سعد .) 213/3 ،پیر ز مسلمانان در ایو نبرد ،فرار بازماندگان سپاه ر م را به شهرها دمشق قیساریه ایلیا موجب شد
(ازد  .)07 ،در گیر دار جن  ،پیکی از مدینه با نامه ا از عمر حاکی از مرگ ابوبکر هالفت یافتو عمر ،عزل هالد از فرماندهی
سپاه امارب یافتو ابوعبیده بر نبردها شام ،به دمشق رسید .لی تا پیر ز مسلمانان هبیر را مکتیوم داشیتند (بیالار 123 ،؛
طبر .)033-030/3 ،
دولت و سياست حکومتی در دوره خليفه اول
چنان که گذشت ،تمام د ره هالفت ابوبکر در جن سپر شد از ایور  ،غالب کارگزاران حکومت  ،جز تنی معد د ،فرماندهان
سران لشکر بودند  .در حالی که نبرد با ایران شام ادامه داشت ،هلی ه تسلیم مرگ شد (ابواثیر.)027021/2 ،
در یک نواه کلی میتوان گ ت د لت هلی ه ا ل ،به شدب متاثر از هم پیمانان جاهلی بود :بزرگان بنی امیه بنیمخز م .فرمانیده
هان جن ها رده پس از آن ،فتوحاب ایران شام ،بزرگان ایو د قبیله در زمان جاهلیت بودند که اینک تبدیل به نام آ ران
اشراف د ره اسالمی شده بودند (عابد الجابر .)137 ،
چنان که می توان مدعی شد :ایو د لت ،به اسطه مقارنت با د ره پیامبر ،تغییراب چشمویر در نحوه توزیع قدرب ثر ب (بهجز
در مورد بنی هاشم) نداشت .عدالت اقتصاد همچنان در ایو زمان برقرار بود غنیمت ارسالی میان سرخ سیاه آزاده برده به
یکسان تقسیم هر ن ر یک دینار داده می شد (یعقوبی.)130 /2 ،
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سياست ها واقدامات مسلمانان در مواجهه با اهل کتاب در دوره خليفه اول
از آنجایی که فتوحاب ،در سرزمیو ها اهل کتاب صورب گرفت شرک بت پرستی در ایو سرزمیو ها جایی نداشیت ،توصییه
ها هلی ه به فرماندهان کارگزارانش ،در حقیقت توصیه هایی در برابر رفتارها اهل کتاب تعامل تقابل با آنها قلمداد می
شود .عال ه بر آن ،فرمانهایی نیز پیرامون اهل امه در سرزمیوها اسالمی (سرزمیوهایی که در زمان پیامبر یا اسالم ا رده ییا
جزیه گزار د لت اسالمی شدند) نیز مورد توجه ق رار گرفته است .تعداد از ایو نکاب که در ایل فرمان ها پیمیان هیا هلی یه
صادر شده ،به شرح ایل است:
 .1حکم قتل فور برا قاتل مسلمانان جهت عبرب
هلی ه ایل نامه ا به هالد بو لید می نویسد :نعمتی که هدا به تو داده مایه فز نی هیر باشد .در کار هویش هدا را در نظر داشته
باش که هدا با پرهیزکاران نیکوکاران است ...هر کس از قاتلیو مسلمانان را به دست آ رد بکش که مایه عبرب دیوران شیود
(طبر  .263 /3 ،مسکویه .) 200/1 ،همیو توصیه ،راه را برا هشونت حداکبر هالد باز کرد د ره ابوبکر ا لیو برهوردها با
ساکنیو د امپراتور را تبدیل به مصافی هون آلود پر کشتار کرد.
 .2به کار نگرفتن مرتدان در سپاه
هلی ه به عمال کارگزارنش نوشت :د ست دارم کسانی را به کار گیرید که از دیو برنوشتهاند .بر ایو ترتیب کار کنید کارهیا را
به آنها بسپارید هرکه نخواهد ا را اگذارید از مرتدشدگان در کار جهاد با دشمو کمیک نویریید (طبیر  )301/3 ،بیه نظیر
می رسد عال ه بر مرتدیو عرب ،هلی ه نظر به مرتدیو از یمو حضرموب بحریو عمان دارد .افراد که به جهت آشینایی بیا
زبان دیو جغرافیا می توانستند حداقل در نقش جاسوس ،هدماب قابل توجهی ارائه نمایند .چراکه در گزارش ها تاریخی ،بیه
داشتو جاسوس تأکید فرا انی شده هلی ه به فرمانده لشور هویش بر لز م به کارگیر جاسوس برا کسب اهبار دشمو تأکیید
می کرده است (ابو اعبم.)12/1 ،
 .3ممانعت از حضور بيگانگان و غيرمسلمانان در سپاه
هلی ه ا ل با جودکوتاهی د ره ،اما هوشیار هوبی در زمینه ح ظ سپاه داشت چنانچه از ا فرمانی به ایو مضمون گزارش شیده:
ایو عهدنامه ا است از ابوبکر هلی ه رسول هدا (ص) .هیچ کس را ناشناهته به سپاه هود داهیل نسیازید چیه بسیا ممکیو اسیت
جاسوس دشمو باشد از سو آنان نزد مسلمانان آمده باشد (ابو هلد ن.)053 /2 ،
 .4شدت عمل با اهل کتاب درباره جسارت به پيامبر (ص)
در قلعه ا در یمو به نام نجیر (ابو اثیر ،)55 /0 ،عدها از زنان مانند ثبجاء حضرمی هند دهتر یامیو یهود  ،به رحلت پییامبر
شادمانی کرده گزارش ایو عمل به هلی ه رسید .ضمو نامها دستور به مبله کیردن اییو زنیان داد فرمیان داد دسیتها
پاها آنها را قطع کنند (بالار .)170-176 ،
 .9حفظ محيط زیست و عدم تخریب طبيعت و کشتن حيوانات
هلی ه در عهد  ،هنوام اعزام یزید بوابیس یان به شاماب به دستور میدهد که از هراب کردن آبیاد هیا شیهرها اهیل
کتاب بپرهیزد (ابو اعبم .)02/1 ،چارپایان گوس ندان را جز برا هوردن نکشد ،نخلستانها را آتش نزند درهتی را قطیع نکنید
(همان.)02 :
 .9آسان گيری در اجرای مناسک به شرط عدم مخاصمه
دستور ابوبکر مبنی بر تساهل با اهل کتاب سرزمیوها م توحه را میتوان در یکی از م اد قرار داد صلح هالدبو لید بیا سیاکنان
عاناب مشاهده کرد :ساکنیو ازادند در هر ساعتی از شبانه ر ز به جز ا قاب نماز ،ناقوس هایشان رابه صدا درآ رده در اییام عیید
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هود صلیب ها را بیر ن آ رند (ابویوسف .)167 ،عاناب ،منطقه ا بود که بد ن مقا مت حاضر به امضا پیمان شد میتوان ایو
ازاد را یکی از امتیازاب عدم مقا مت آنها دانست.
نتيجه
د ران هلی ه ا ل ،د ران اثباب اقتدار هالفت است توسل به هشونت ها پی در پی را یکی از نمودها آن مییتیوان دانسیت.
فرمان حکومتی هلی ه هطاب به اسامه درباره ساکنان مسیحی شام ،ر یار یی د لیت نوپیا بیا پدییده ارتیداد ،سیپس تمرکیز بیر
نبردها گسترش طلبانه به فرماندهی هالد بو لید با آن سابقه هون ریز  ،سیاست توسل بیه ز ر را در منیاطق فیتح شیده در
مواجهه با اهل کتاب به نمایش گذاشت.
در برهه کوتاه هالفت ابوبکر ،غلبه مواجهه با اهل کتاب از آن مسیحیان است .ر یار یی اعراب مسیلمان بیا اعیراب مسییحی در
مرزها ایران بیزانس ،مقا مت ساکنیو ایو شهرها ،نشان از ابستوی ایو عربتبیاران بیه پادشیاهان امپراتیور هیود دارد.
مقا متی شکننده که در نهایت منجر به پیمان نامه ها صلح پرداهت جزیه میشود .صلحی که در ا لیو فرصت به دست آمده،
توسط بزرگان شهرها ،نقض شده اسالم را لو به قیمت ریخته شدن هونها بسیا ر پذیرا نیستند.
بهنظر می رسد ،مسئله عرب تبار مغلوبیو ،بر شدب عمل فرمانده هان مسلمان تاثیرگذارتر از ت ا ب دیو بوده است .چرا که قلیع
قمع اعراب تابع ایران ر م ،از قوع رهدادها مشابه رده جلوگیر کرده تصویر مقتدر از د لت جدید بیرا آنیان ترسییم
می کرد .د لتی به مراتب قو تر از امپراتور هایی که ایو اعراب هود را تابع آنها می دانستند .حکم به قتل فور بیرا قاتیل
مسلمانان جهت عبرب ،ممانعت از حضور بیوانوان غیرمسلمانان در سپاه ،شدب عمل با اهل کتاب دربیاره جسیارب بیه پییامبر،
دستور به آسان گیر در اجرا مناسک برا اهل کتاب به شرط عدم مخاصمه برهی از سیاست ها هلی ه در ایو د ره با اهیل
کتاب است.
علیرغم ایو هشونت ها ،چنان که مالحظه شد ،اغلب عهدنامههاى نخستیو که توسط فرمانیدهان در نیواحى مختلیف بیر طبیق
قوانیو اسالمى سیره پیامبر ،میان مسلمانان اهل کتاب امضا می شد ،نشان دهنده سادگى بىتکل ى مسلمانان در برهورد بیا
ایرانیان ر میان است.
کتابنامه
 ابو ابی الحدید ( ،)1563شرح نهج البالغه ،تحقیق ابوال ضل ابراهیم ،بیر ب :دار إحیاء الکتب العربیة. ابو اثیر جزر  ،علی بو محمد (1303ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیر ب :دار صادر. ابو اعبم کوفی ،ال توح( ،)151/1011تحقیق علی شیر  ،بیر ب :دار األضواء. ابو جوز  ،عبدالرحمو بو علی (1333ق) ،ص ه الص وه ،دکو :حیدرآباد. ابو جوز  ،عبدالرحمو بو علی(1012ق) ،المنتظم ،محقق ،عطا ،محمد عبدالقادر ،بیر ب :دارالکتب العلمیة. ابو حجر عسقالنی ،احمد بو علی(1013ق) ،االصابة فی تمییز الصحابة ،تحقیق ،عبدالموجود ،عادل احمد ،معوض ،علی محمید،بیر ب :دارالکتب العلمیة.
 ابو هلد ن ،عبدالرحمو بو محمد( ،)1500/1070العبر دیوان المبتدأ الخبر فی ایام العرب العجم البریر میو عاصیرهممو ا السلطان االکبر ،تحقیق هلیل شحادة ،چاپ د م ،بیر ب :دارال کر.
 ابو هلد ن ،عبدالرحمو ،العبر( ،)1363ترجمه آیتی ،تهران :موسسه مطالعاب تحقیقاب فرهنوی. ابو سعد کاتب اقد  ،محمد بو سعد (1010ق) ،الطبقاب الکبر  ،بیر ب :دارالکتب العلمیة. ابو عبدالبر ،یوسف بو عبداهلل (1012ق) ،االستیعاب فی معرفة األصحاب ،تحقیق ،البجا  ،علی محمد ،بیر ب :دارالجیل. ابو قتیبة دینور (1013ق) ،اإلمامة السیاسة ،تحقیق علی شیر  ،قم :منشوراب الشریف الراضی. ابو هشام ،عبدالملک ،سیره النبی ،تحقیق محی الدیو عبدالحمید ،ناشر محمدعلی صبیح االده -ابوکبیر ،ابوال داء اسماعیل بو کبیر (1070ق) ،البدایة النهایة ،بیر ب :دارال کر.
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 ابوعبید قاسم بو سالم (1070ق) ،األموال ،تحقیق محمد هلیل هراس ،بیر ب :دارال کر. ابویوسف ،یعقوب بو ابراهیم ،کتاب الخراج ،بیر ب :دارالمعرفه ،بی تا. ازد  ،محمد بو عبداهلل (1030م) ،فتوح الشام ،صححه ناسیولیس الیراالند  ،کلکته :مطبع ببست مشو. اشپولر ،برتولد( ،)1303تاریخ ایران در قر ن نخستیو اسالمى ،ترجمة جواد فالطورى مریم میراحمدى ،تهران :علمی فرهنوی. بالار ( ،)1500فتوح البلدان ،بیر ب :دار مکتبة الهالل. بالار (1350ق) ،فتوح البلدان ،تحقیق رضوان محمد رضوان ،بیر ب :دارالکتب العلمیه. بالارى ( ،)1556/1010کتاب جمل مو أنساب األشراف ،چاپ سهیل زکّار ریاض زرکلی ،بیر ب :دارال کر.ارشیاد
 جع ریان ،رسول ( ،)1300تاریخ سیاسی اسالم ،تاریخ هل ا از رحلیت پییامبر تیا ز ال اموییان ،تهیران :زارب فرهنیاسالمی.
 حتی ،فلیپ هور (بیتا) ،تاریخ عرب ،ترجمه محمد سعید  ،تهران :ز ار. حمزه اص هانی ،ابوعبداهلل ( ،)1366تاریخ سنی ملوک االرض األنبیا ،ترجمه جع ر شعار ،تهران :بنیاد فرهن ایران. حمیداهلل ،محمد ( ،)1353نامهها پیمانها سیاسیحضرب محمد (ص) اسناد صدر اسالم ،ترجمه سیدمحمد حسینی ،تهران:سر ش.
 هلی ه بو هیاط (1031م) ،تاریخ هلی ه ،تحقیق مصط ی نجیب فواز حکمت کشلی فواز ،بیر ب :دارالکتب العلمیه. دیار بکر  ،حسیو بو محمد (تاریخ هاتمه کتاب 1203ق) ،تاریخ الخمیس فی أحوال أن س ن یس ،بیر ب :موسسة شعبان. دینور ( ،)1360اهبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر جمال الدیو شیال ،قم :منشوراب الراضی. اهبی ،شمس الدیو محمد بو احمد بو عبمان (1070ق) ،تاریخ اسالم ،تحقیق عمر عبدالسالم ،بیر ب :دارالکتب العربی. رفیعالدیو اسحاق بو محمد همدانی ( ،)1300سیرب رسولاهلل ،تحقیق اصغر مهد  ،چاپ سوم ،تهران :هوارزمی. سیوطی ،جالل الدیو عبدالرحمو (1373ق) ،تاریخ هل اء ،احمد البانی الحلبی ،مصر. صالحی دمشقی ،محمد بو یوسف (1010ق) ،سبل الهد الرشاد فی سیرة هیر العباد ،بیر ب :دارالکتب العلمیة. طبر  ،ابوجع رمحدبو جریر (1560م) ،تاریخ الرسل الملوک ، ،دارالتراث. طبر (1073ق) ،تاریخ االمم الملوک ،بیر ب :مؤسسة االعلمى للمطبوعاب. عابد الجابر  ،محمد (1553م) ،العقل السیاسی العربی ،بیر ب :مرکز دراساب الوحده العربیه. عسور  ،سیدمرتضی ( ،)1300نقش عایشه در تاریخ اسالم ،تهران :مرکز فرهنوی انتشاراتی منیر. ما رد (1505/1075م) ،االحکام السلطانیه الوالیاب الدینیه ،تحقیق احمد مبارک بغداد  ،کویت :مکتبة دار ابو قتیبة. محمد مالیر  ،محمد ( ،)1305تاریخ فرهن ایران در د ران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،توس. مسعود ( ،)1075مر ج الذهب معادن الجوهر ،چاپ اسعد داغر ،چاپ د م ،قم :دار الهجره. مسکویه ( ،)1305تجارب االمم تعاقب الهمم ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،چاپ د م ،تهران :سر ش. م ید ،محمدبو محمدبو نعمان (1012ق) ،االفصاح فی امامه امیرالمومنیو ،قم :مرکز موسسه البعبه. ( .................بیتا) ،الجمل ،قم :مکتبه الدا ر . مقریز  ،تقی الدیو (1027ق) ،امتاع األسماع بما للنبی مو األحیوال األمیوال الح یدة المتیاع ،تحقییق ،نمیسیی ،محمیدعبدالحمید ،بیر ب :دارالکتب العلمیة.
 مناصره ،عبداهلل علی السالمه المحمد ( ،)1300اطالعاب نظامی در اسالم ،ترجمه عبدالحسیو بینش ،قم :زمزم هدایت. منتظر القائم ،اصغر ( ،)1306تاریخ اسالم (تا چهلم هجر ) تهران :سمت. نویر  ،شهاب الدیو احمد بو عبدالوهاب ( ،)1360نهایة االرب فیی فنیون االدب ،ترجمیه محمیود مهید دامغیانی ،تهیران:امیرکبیر.
 اقد  ،محمد بو عمر (1505م) ،المغاز  ،تصحیح مارسدن جونس ،بیر ب :موسسه االعلمی للمطبوعاب.1017( .................. -ق) ،فتوح شام ،ضبط صححه عبداللیف عبدالرحمو ،بیر ب :دارالکتب العلمیه.
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 1017( .................ق) ،الردة مع نبذة مو فتوح العراق ،تحقیق ،یحیى جبورى ،بیر ب :دارالغرب االسالمى. -یعقوبی ،احمد بو ابی یعقوب (بیتا) ،تاریخ یعقوبی ،بیر ب :دار صادر.
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