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بررسی گفتمان سیره پیامبر اکرم (صلّیاهللعلیهوآله) در مواجهه با اهل کتاب

1

صادق کریمی مقدم

2

چکیده
پیروی از پیامبر اکرم (صلّیاهللعلیهوآلهوسلَّم) به عنوان اسوه و الگو برای همه مسلمانان فرضی است که از سوی قرآن کریم به آن اشاره
شده است .از این رو سیره عملی ایشان که از آن به سنت تعبیر میگردد ،میتواند در بس یاری از س ب زن دگی ف ردی و کنشه ای
اجتماعی مسلمانان راهگشا باشد .در این میان ،سیره پیامبر گرامی اسالم (ص) در شهر مدینه و چگونگی تعامل ایشان ب ا ناهمس ویان
دین اسالم همانند اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) میتواند به مثابه شیوهای شایسته ،سرلوحۀ منش اجتم اعی ،سیاس ی و اخالق ی
اسالمی قرار گیرد .در این مقاله ابتدا با بررسی منابع تاریخی به نوع سیره پیامبر (ص) در مواجهه با یهودیان و مسیحیان پرداخته شد،
سپس با رویکردهای نوین پژوهشی به تطبیق آن نمونهها با تکیه ب ر فرض یه گفتم ان ص لو و م دارا در س یره پی امبر اک رم (ص) در
چگونگی شیوه تعامل ایشان با اهل کتاب پرداخته شد ،و این نتیجه به دست آمد که گفتمان ایشان را میت وان ب ر اس ا مص الحه و
مدارا در برخورد با اهل کتاب دانست.

کلیدواژه ها :پیامبر اکرم (صلّیاهللعلیهوآلهوسلَّم) ،صلو ،مدارا ،گفتمان ،اهل کتاب.

تأیید نهایی1399/10/22:
 -1تاریخ وصول1399/80/07 :
 -2استادیار دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ،.تهران ،ایران fskm630730@yahoo.com

114

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 21زمستان 1399

 .1مقدمه
قرآن کریم پیامبر اکرم(صلّی اهلل علیه و آله و سلم) را به عنوان پیامبر رحمت (انبیاء )70 :برای جهانیان و رس ولی
که به مؤمنین دلسوز و مهربان است (توبه )4 :معرفی نموده و ایشان را دارای خُلقی عظیم (قلم )4 :دانسته است و
همین خُلق نیکوی ایشان را موجب گرایش و کشش مخاطبان به ایشان معرف ی مینمای د (آل عم ران .)159 :در
سنت نیز در احادیثی منقول از رسول اکرم (ص) ،ایشان سبب بعثت خود را اتمام مکارم اخالق بیان مینماین د؛ از
جمله حدیث« :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) :عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ رَبِّی بَعَثَنِی بِهَا؛ ب ر ش ما ب اد کرامته ای اخالق ی،
چراکه پروردگارم مرا برای آنها مبعوث ساخته اس ت» (ح ر ع املی1414 ،ق )174 /12 :و ی ا در روای ت مش ابه
دیگری در این باب فرمودند« :إِنَّمَا بُعِثْتُ لِ أُتَمِّمَ مَکَ ارِمَ الْأَخْلَ اقِ؛ تنه ا ب رای اتم ام کرامته ای اخالق ی مبع وث
گشتهام» (بیهقی1414 ،ق :حدیث .)1909۶
نیز در آیاتی از قرآن ،رسول خدا (ص) به عنوان اسوه و الگوی مسلمانان شناسانده شده اس ت (اح زاب.)21 :
الگوی رفتاری و عملی پیامبر گرامی اسالم (ص) که توسط واژگانی چون «أطاع» در آیات ق رآن مک رّراً تبعی ت از
رسول خدا (ص) پس از تبعیت از خداوند مورد تأکید واقع شده است و ب رای ای ن اطاع ت نی ز از س وی خداون د
متعال پیامدهایی در نظر گرفته شده است ،مانند مشمولشدن در رحم ت خ اص اله ی (آل عم ران132 :؛ توب ه:
 ،)71رستگاری بزرگ (نساء )13 :و محبت خداوند (آل عمران .)31 :بنابراین ،از این آیات اشارهکننده به متابعت از
پیامبر اکرم (ص) میتوان به عنوان ی الگوی رفتاری استنباط و تفسیر گردد (.)Juynboll, 2004: 5/ 1۶۶
به عالوه آیاتی در قرآن در خطاب به پیامبر (ص) و مسلمانان به تعیین خ ط مش ی رفت اری ب ا اه ل کت اب
داللت دارند که با توجه به آیات مزبور ،سیره رفتاری پیامبر اسالم (ص) بایس تی ب ه عن وان الگ وی پای ایی ب رای
پیروان ایشان مورد توجه قرار داشته باشد .از این رو با توجه ب ه تش کیل حاکمی ت اس المی در بخ ش دوم م دت
بیست و سه ساله نبوت پیامبر گرامی اسالم (ص) در شهر مدینه و توسعه قدرت و نفوذ مسلمانان در ش به جزی ره
عربستان ،و قهراً مواجهه با پیروان دیگر ادیان ،چالشه ا و مس ایلی ب ه می ان آم د ک ه تنه ا ب ا توج ه ب ه س یره
پیامبر(ص) در این باره ،میتوان به شناخت آن مسایل و پاسخ به آنها برای مسایل دنیای امروز کارآم د س اخته و
با استفاده از سیره ایشان به شیوه زیست حقیقی اسالمی نزدی تر شد.
از مسایل مهمی که پیامبر (ص) در حاکمیت اسالم در شهر مدینه با آن مواج ه بودن د ،وج ود پی روان دی ن
یهودیت و دین مسیحیت بود که گاه این افراد موجب ایجاد تنشهایی نیز برای مسلمانان میگشتند؛ به ع الوه در
اواخر حیات شریف نبی اکرم (ص) که مرزهای س رزمینهای اس المی ف راگ گش ته ب ود و موج ب همس ایگی ب ا
مرزهای دیگر قدرت ها از جمله سرزمین روم که دارای دین مسیحیت بودند ،گشته ب ود ،برخورده ایی نی ز می ان
پیروان این دو دین ایجاد نموده بود.
با توجه به مقدمه فوق ،در اینجا میتوان سؤاالتی را مطرح نمود ،همانند آنکه:
برخورد سیاسی و یا نظامی حاکمیت اسالم با دیگر ادیان چگونه بود؟
آیا نوع مواجهه پیامبر(ص) با اهل کتاب برخورد اجباری و قهری برای پذیرش اسالم بود؟
برخورد پیامبر با ادیان دیگر در حیطه سرزمین اسالمی و خارج از آن به چه شیوه ای بود؟
گفتمان غالب یا اساسی در مواجهه با ادیان دیگر به چه صورتی بود؟
در ازای ایجاد تنش از سوی ادیان دیگر چه واکنشی صورت میپذیرفت؟
دیگر ادیان در سرزمینهای اسالمی دارای چه حقوقی بودند؟
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شیوه تبلیغ اسالم نسبت به دیگر ادیان چگونه بود و آیا برای پذیرش دین اسالم ،اجبار ی ا تحمیل ی ص ورت م ی
گرفت؟
آیا در برابر سرزمین های دیگر برای ابالغ دین به آن ها از جنگ و حمله نظامی بهره برده میشد؟
چه گفتمانی را میتوان گفتمان اصلی پیامبر گرامی اسالم (ص) در برخورد با اهل کتاب در نظر گرفت؟
لذا این جستار بر آن است که با استفاده از منابع اصیل تاریخی و روایی حاکی از سیره پیامبر(ص) را مورد بررس ی
و مداقه قرار داده و با جمع بندی منقوالت معتبر و مورد وثوق به سیره اصلی حک ومتی رس ول اک رم (ص) دس ت
یابد .بدینمنظور ،سعی گشته است با شیوه کتابخانه ای با رجوع به منابع دست اول ،به دستهبندی منابع و م وارد
نشانگر چگونگی رفتار با اهل کتاب در زمان آغازین سال های ظهور اسالم به نتیج های علم ی و ص حیو ،ج امع،
کارآمد و اثربخش منجر گردد.
مروری بر اصطالحات کاربردی:
در این بخش الزم به نظر میرسد که درباره برخی اصطالحات مهم در این جس تار ب ه ارای ه توض یحاتی پرداخت ه
گردد تا منظور از مفاهیم بهکاررفته در آن ،روشن و آشکار باشد.
سیره:
کلمه سیره در لغت ،برگرفته از ریشه «سَیر» به معنای :گذشتن ،روان شدن و حرکت کردن (ابن ف ارِ 1389 ،ق،
 )120 :3و نیز حرکت روی زمین و عبورکردن است (راغِب اصفهانی1412 ،ق .)247 :سِیرَه بر وزن فِعلَ ه ،ب ر ن وع
ش رتونی1424 ،ق111 :؛ اب ن منظ ور،
عمل داللت دارد و به معنای نوع ویژه حرکت انسان و ن وع رفت ار اوس ت ( َ
1408ق)454 :۶ ،؛ لذا دانشمندان لغت گفته اند :سیره :طریق ه ،هی أت و حال ت اس ت (اب ن ف ارِ 1389 ،ق:3 ،
121؛ طُرَیحی13۶5 ،ش )340 :3 ،و نیز آن را به معنای سنّت ،مذهب ،روش ،رفتار و راه دانسته و از س یره ف رد،
به چگونگی سلوک و منش فرد میان مردم تعبیر کرده اند (زَمَخشری ،بیتا .)22۶ :بنابراین ،میتوان س یره را ن وع
یا سب رفتار و طریقه خاص زندگی معنا کرد (دهخدا1374 ،ش ،ذیل واژه :سیرت).
در مورد سیره نبوی (ص) آن را اصطالحاً دربردارنده زندگینام ههای س نّتی نوشتهش ده توس ط مس لمانان،
درباره پیامبر اسالم (ص) و گفتارهای منتسب به ایشان دانس ته ان د ( .)Raven, 1997: 9/ 660البت ه پیشت ر
این نوع نوشتارها به عنوان مغازی شناخته میشدند ( .)Watt, 1956: 2بنابراین در مجم وع ،س یره را میت وان
روش ،نوع زندگی فردی و نیز کنش ،رفتار و تعامل اجتماعی پیامبر اسالم (ص) دانست.
اهل کتاب:
اهل کتاب (برای نمونه ،ر.ک :بقره105 :؛ آل عمران )۶5 :اصطالحی است که بر گروهی از پیروان ادیان آسمانی ی ا
ابراهیمی اطالق شده اس ت ک ه در مت ون و من ابع اس المی بیش تر «یهودی ان» و «مس یحیان» را منظ ور اس ت
(پ اکت،ی1380 ،ش475 /10 :؛  .)Sharon, 2004: 4/ 36گرچ ه در برخ ی آی ات ق رآن «ص ابایان» و
«مجوسیان» (زردشتیان) به گونه غیر صریحی در کنار یهودیان و مسیحیان از اهل کتاب یاد گردیده اس ت (بق ره:
۶2؛ مایده5 :؛ حج .)17 :به نظر می رسد ،دور از انتظار نباشد که ایش ان نی ز ج زء اه ل کت اب محس وب گردن د،
چراکه در برخی آیات اشاره صریحی به اعتقاد ایشان به خداوند یکتا ،روز واپسین و پایبندی ایشان به عم ل ص الو
سخن رفته است (همان.)477 :
هم،نین ،اصطالح اهل کتاب از نظر جمعیتشماری به عنوان جمعیت اقلیت در مقابل امّیّ ین (ب رای نمون ه:
جمعه )2 :یعنی بیسوادان قرار میگیرد که اکثریت شبه جزیره عربستان را تش کیل میدادن د و غالب اً بتپرس ت
بودند (همان .)475 :خطاب اهل کتاب در قرآن کریم به معنای پیروی ایشان از کتبی است که حقانی ت اص ل آن
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کتابها مورد تأیید قرار گرفته است ،اما درباره ایشان قرآن کریم گاه ایشان را میستاید و گاه آن ان را ب ه س ختی
نکوهش میکند (همان.)47۶ :
توصیه آموزه های اسالمی و منابع دینی ،در نوع برخورد با اهل کتاب را رفتاری شایسته ب ا ایش ان معرف ی
نموده است ( .)Sharon, 2004: 4/ 38چراکه اهل کتاب را معتقد به توحید و روز رستاخیز برشمرده ،اگرچه به
نبوّت رسول اکرم (ص) عقیده نداشتند ،با این وجود ،رأفت اسالمی همانگونه که شامل کفار و مش رکان میش د،
در مرتبه ای باالتر شامل اهل کتاب نیز میگردید (.)Ibid.
صُلح:
صُلو در فرهنگهای فارسی به معنای آشتی ،دوستی ،س ازش ،همزیس تی مس المتآمیز و در مقاب ل واژه جن گ،
کینه و غیره آمده است (دهخدا1373 ،ش :صلو؛ معین13۶4 ،ش :صلو) .در لغتنام ههای عرب ی ،نی ز ب ه مع انی
سِلم ،همزیستی مسالمتآمیز ،نیکوساختن و نیکیکردن (ابن منظور1408 ،ق )517 /2 :و نیز اتف اق می ان م ردم
(االتفاق بین النا ) ،آرامش (هدنه) و غیره (زبیدی1414 ،ق )82-81 /18 :آمده است .بنابراین ،به طور کلی عدم
جنگ (راغب اصفهانی1412 ،ق )489 :یا نبود جن گ و خش ونت (دهق انی فیروزآب ادی138۶ ،ش .)91 :میت وان
صلو در اسالم را نیز به معنای آشتی ،نرمش ،س ازش و وج ود امنی ت و آرام ش دانس ت (جمش یدی1390 ،ش:
.)3۶5
واژه دیگر و همگون با صلو ،کلمه «سِلم» است که تنها در ی مورد در قرآن به پیامبر گرام ی (ص) خط اب
ِلس لمِ فَ اجنَو
گشته است با این مضمون که اگر حتی کفّار نیز به صلو گراییدند ،تو نیز به آن بِگَرا« :وَ إن جَنَحُوا ل ِّ
لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَََّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛ و اگر به صلو گراییدند ،تو [نیز] بدان گَراى و بر خدا توکل نما ک ه او
شنواى داناست» (انفال .)۶1 :از آنجا که اسا دعوت اسالم از طریق هدایت عقلی ،اس تدالل و اندیش ه انس انها
است ،لذا جنگ از ابزارهای تحقّق سِلم و صُلو در برابر گروهی است که منطق برای ایشان کارساز نیست .بن ابراین
جِهاد ،ابزار اعمال قوانین ایجاد سِلم و صُلو واقعی است (طباطبایی1393 ،ق .)115 /9 :این مطل ب را میت وان در
بحث «اصالح ذات البَین» در قرآن کریم نیز جستجو نمود .در این ب اره خداون د در ق رآن ک ریم در هنگ امی ک ه
طایفه ای از مسلمانان بر دیگری تعدّی نمود (ر.ک :حجرات ،)9 :جنگ را به عنوان راه و شیوه ای برای ایجاد صلو
معرفی مینماید (ر.ک :همان.)315-314 /18 :
مُدارا:
مدارا از اصل «مداراه» به زیادت تای مصدری در لغت به معنای :صلو و آشتیکردن ،مالیمت ،آرامی ،نرم ی ،رِف ق،
مماشات ،تحمّل و غیره آمده است (دهخدا1374 ،ش .)181120 /12 :در زب ان عرب ی آن را مش تقّ از ریش ههای
مختلفی دانسته اند؛ از جمله برخی لغویون ،آن را از ریشه «دور» به معانی ای هم،ون :دایره ،هال ه ،خان ه ،اداره و
تدبیر امور ،گرفته اند (ابن مَنظور1408 ،ق .)1411 /4 :برخی دیگر ،آن را از ریشه «دَری ،یَدرِی» ،به معنای کاری
را با آگاهی و تدبیر انجامدادن ،برگرفته اند (فَراهیدی1410 ،ق )59 /8 :و دیگران آن را مشتقّ از «دَرَأ» به معن ای
دفعکردن ،در نظر گرفته اند (اب ن ف ارِ 1389 ،ق .)271 /2 :طُریح ی در ای ن ب اره مینویس د :م دارا عب ارت از
نرمبرخوردکردن با دیگران و در حقّشان خشونت روا نداشتن است (طُریحی1375 ،ش)138 /1 :؛ ل ذا در مجم وع،
می توان آن را به معنای نرمش رفتار و گفتار در تعام ل ب ا دیگ ران و تحم ل بعض ی نامالیم ات دانس ت (مع ین،
13۶4ش.)10۶8 /2 :
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این واژه در بیان پیامبر اکرم (ص) نیز وارد شده است و آن را در حدیثی همتا با واجبات دینی معرفی نم وده
اند« :إنّا مَعاشرَ األنبیاءِ اُمِرنا بِمُداراهِ النّا ِ کَما اُمِرنا بِأداءِ الفَرایضِ؛ ما گروه پیامبران همانگونه که به انجام واجبات
دستور یافته ایم ،به مدارا با مردم [به طور عام] نیز ام ر ش ده ای م» (مجلس ی1403 ،ق .)53 /72 :ی ا در ح دیث
معروفی فرموده اند« :بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیهِ السَّمْحَهِ السَّهْلَهِ ...؛ من با دین استوار ،و نیز سهل و آس ان برگزی ده ش ده ام
( »...کلین ی13۶3 ،ش494 /5 :؛ حرع املی1414 ،ق11۶ /8 :؛ مجلس ی 1403ق .)13۶ /۶4 :در روای ت دیگ ری
َش دههُم مُ داراهً لِلنّ ا ِ ،عاق لت رین م ردم
ایشان مدارا با مردم را نشان عقالنی ت برش مرده ان د« :اَعقَ لُ النّ ا ِ ا َ
مداراگرترین ایشان با مردم است» (صدوق1417 ،ق 19 :و همو1413 ،ق )394 /4 :از آنجا که این احادی ث ،واژه
شمول گرا و عام «نا » (= مردم) را به کار برده اند ،لذا نشانگر رابطه میان مدارا با سنت نبوی(ص) در ارتباط ب ا
همه انسانها از هر نوع دین است.
اگرچه الزم است این نکته بیان گردد که ،این احادیث به هیچروی به معنای تمایل به دیگر ادیان و تبعیت از
پیروانشان و یا کفّار نیستند (ر.ک :طباطبایی1393 ،ق)387 /19 :؛ چنانکه در آیه شریفه «و ال تُطِعِ الک افِرینَ وَ
المُنافِقینَ ...؛ و کافران و منافقان را فرمان مبر» (احزاب )48 :به عدم اطاعت از کافران و منافقان که اساس اً خ ارج
از مصادیق اهل کتاب هستند ،تصریو شده است.
مضافاً این نکته شایان ذکر است ،مدارای با مردم در احادیث اهل بیت و امامان (علیهمالسالم) نی ز وارد ش ده
است؛ برای نمونه ،در نامه امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسالم) به مال اشتر (متوفی 39 :ق) درباره غیرمس لمانان
به وی تصریو شده است« :فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَگٌ لَ َ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَ َ فِی الْخَلْقِ؛ ب ا م ردم م دارا ک ن ،ک ه
ایشان یا برادر دینی تو هستند یا انسانهایی مانند تو [در انسانیت] میباشند» (نهج البالغ ه1372 ،ش)32۶ :؛ ی ا
در جای دیگری از ایشان منقول است« :مَن داریَ النّا َ ،سَلِمَ؛ هرکس با مردم مدارا کند ،در امان بماند» (آم دی،
1429ق18۶ /5 :؛ برای نمونه دیگر :ر.ک :ابن ابیالحدید1385 ،ق.)38 /7 :
گفتمان:
سابقه و خاستگاه این واژه به ق رن  14م یالدی میرس د و از ریش ه الت ین کلم ه « »discuros-usب ه معن ای
«گفتگو» و «گفتار» گرفته شده است (م دانل1380 ،ش .)10 :گاه گفتمان را زبان شفاهی در مقابل زبان کتبی
قرار میدهند (میلز1382 ،ش )11-10 :و گاه آن را هم مکتوب و هم شفاهی قرار میدهند و برآنند که همه ان واع
گفتمان از مکالمات عادی تا متقنترین س خنرانیها و ان واع نوش تارهای برگرفت ه از گفتمانه ای ش فاهی را نی ز
گفتمان در نظر گرفته اند (همان .)12 :تعریف دقیق تر در زبان شناسی ،چنین است که «مطالع ه زب ان در س طو
باالتر از جمله را گفتمان یا کالم میگویند» (آقاگل زاده1390 ،ش 2 :و  .)8برخی دیگر نی ز اص طالح گفتم ان را
برای اشاره به نوع خاصی از کاربرد زبان یا برای توضیو مجموعه خاصی از متون که درون محیطی خاص به ظه ور
میرسند (گفتمان مذهبی ،گفتمان تاریخی ،گفتمان علمی ،گفتمان فلسفی و غیره) به کار میبرن د .مؤلف ه اص لی
این تعریف ،بافت یا بستر تولید متون است (میل ز1382 ،ش .)300 :در هم ین راس تا برخ ی گفتم ان را «ش یوه
گفتاری که از زاویه دیدی خاص به تجربیات ما معنا دهد» در نظر گرفته اند (ادگ ار و س جوی 1388 ،ش-428 :
.)429
مضافاً ،برخی دیگر عالوه بر جنبه زبانی و کالمی گفتمان ،بُعد اجتماعی را وِجهِ ه غال ب اص طالح گفتم ان در
نظر گرفته و در تعریف آن بیان کرده اند« :گفتمان هم صورت خاصی از کاربرد زبان است و هم ص ورتی خ اص از
تعامل اجتماعی» (فان دای 1382 ،ش .)283 :بنابراین ،گفتمان شامل مشخصههای مشهود کالمی و غیر کالم ی
و نیز تعامالت اجتماعی میگردد (همان).
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از آن جا که در این نوشتار ب رآنیم ک ه گفتم ان ص لو و م دارا را در م ورد مت ون ت اریخی مرب وط ب ه س یره
پیامبر(ص) با توجه به اهل کتاب بسنجیم ،لذا گفتمان منظور ما از سویی «گفتمان تاریخی» بوده و از سوی دیگ ر
از آن رو که بحث اجتماع عصر حضور پیامبر اکرم (ص) و سیره اجتماعی ایشان و الگوگیری برای جامع ه ام روزی
ما مورد نظر است ،روی دیگر بحث مطمو نظر در اینجا« ،گفتمان اجتماعی» خواهد بود .در این جس تار مقص ود
از گفتمان تاریخی ،گفتمانی است که ماهیت آن بر اسا اصالت گزارشها و روایات تاریخی شکل گرفت ه و بی ان
تاریخی و آگاهیبخشی تاریخی هدف اصلی است (برای آگاهی از گفتمان تاریخی ،ر.ک :میرابوالقاسمی1393 ،ش:
 .)17از بُعد گفتمان اجتماعی نیز منظور ،بستری است که به سبب گفتگوهای فکری میان گروهی از افراد در ی
بازه زمانی و مکانی مشخص درباره ی موضوع مشخص شکل گرفت ه اس ت و هم راه آن خودآگ اهی جمع ی نی ز
وجود دارد (ر.ک :گرامی139۶ ،ش .)111 :البته منظور ما از بستر اجتماعی ،چگونگی تأثیر سیره نب ی اک رم (ص)
در اجتماع مخاطب و عهد ایشان است از آن جهت که به عنوان مرجع حقیق ی و اص لی دی ن از س وی خداون د و
همراه با وحی و تأیید آن به سوی مردم برانگیخته شده بودند.
 .2بازتاب های گفتمان صلح و مدارا در سیره پیامبر اکرم(ص):
در این بخش به چگونگی گفتمان صلو و مدارا در مواجهه با اهل کتاب و چگونگی الگوگیری برای جامعه ام روزی
میپردازیم.
همانگونه که اشاره شد منظور از اهل کتاب بیشتر دو گروه اصلی دین یه ود و مس یحیت و پی روان ای ن دو
دین است که بیشتر مواجهه و برخوردهای پیامبر گرامی (ص) و مسلمانان با این دو گروه ادیان بود؛ چنانکه روی
سخنان قرآن با اهل کتاب نیز با این تابعان این دو دین است .پیامبر اکرم (ص) با تشریف خود به مدین ه در ربی ع
االول سال  14بعثت ،جامعه اسالمی نخستین را بنا نهاد و در یکی از اولین اقدامات خود پیمان اخوّت (ب رادری) و
انعقاد پیماننامه عمومی مدینه را میان ساکنان آن از جمله یهودیان ،برقرار فرمودند (ابن سعد1410 ،ق184 /1 :؛
نیز ،ر.ک :ابن هشام1409 ،ق.)484 /1 :
البته شایان ذکر است تفاوتهایی را میان برخوردهای هر ی از نصاری و یهود با مسلمانان را بیان نم ود .در
مورد یهود ،پیروان آن از جمعیت متمرکزی در حجاز برخوردار بود که به خصوص در مدینه ساکن بودن د (ی اقوت
حموی1995 ،م .)85-84 /5 :یهودیان مدینه که شاید مهمترین جمعیت یهودیان شبه جزیره عربستان ب ه ش مار
می آمدند ،شامل سه قبیله بزرگ :بَنو نَضیر ،بَنو قُریظَه و بَنو قَینُقاع میشدند (سرجینت138۶ ،ش.)7۶ :
اغلب برخوردهای نظامی اجتنابناپذیر مسلمانان با اهل کتاب ،نسبت به یهودی ان روی داد ،ک ه در ادام ه ب ه
آنها بیشتر میپردازیم .اما در مورد نصاری به سبب آنکه دارای جمعیت متمرک زی در حج از نبودن د ،ج ز ی
غَزوه نافرجام ،ی سَریه در مرزهای سرزمین اسالمی و چند برخورد مختصر نظامی در دَومَهُ الجَندَل و نیز روی داد
مباهله ،برخورد سختی پیش آمد ننمود.
به سبب آنکه در اسالم برای اهل کتاب منشأ الهی در نظر گرفته شده است ،برخالف ک افران و مش رکان ک ه
جایگاهی در اسالم و جامعه مسلمانان نداشتند ،آن ان ب ا ش رایطی میتوانس تند در کن ار مس لمانان و در حمای ت
حکومت اسالمی ،در امنیت زن دگی کنن د و آداب دین ی خ ود را آزادان ه ب هجای آورن د(اداک1392 ،ش.)119 :
خداوند متعال درباره زندگی مسالمتآمیز مسلمانان با اهل کتاب ،از زبان پیامبر اکرم (ص) میفرماید« :قُلْ یا أَهْلَ
الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ ...؛ بگو ای اهل کتاب ،بیایید بر سر سخنی که میان م ا و ش ما یکس ان
است ،بایستیم» (آل عمران .)۶4 :حتی در آیه ای (ممتحنه )8 :درباره کفّ اری ک ه ب ا مس لمانان مقاتل ه نکردن د،
توصیه به صلو ،عدالت و رفتار منصفانه مینماید (ر.ک :طباطبایی1393 ،ق.)234 /19 :
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 .2-1گفتمان صلح و مدارا در پیماننامههای صلح با اهل کتاب سرزمین اسالمی:
مهمترین رابطه پیامبر اکرم (ص) با اهل کتاب را میتوان در قالب پیماننامههای نسبتاً در شمار زیادی مبتن ی ب ر
صلو با ایشان منعقد فرمود .از متن پیماننامهها میتوان تالش پیامبر (ص) را برای تحکیم قدرت اسالم در مدینه،
تفکی و مرزبندی میان افراد مسلمان و غیر مسلمان ب ه دس ت آورد (س رجینت138۶ ،ش .)7۶ :اگرچ ه پی امبر
عظیم الشأن اسالم (ص) در اوج قدرت نیز هیچگاه از یهودی ان و مس یحیان س اکن در ش به جزی ره عربس تان در
پذیرش اسالم تحمیل و اجباری بر ایشان قرار نداد و تنها به تبعیت سیاسی و پرداخت جزیه از ایشان بسنده نم ود
( .)Buhl, 1993: VII(7)/ 372در این بخش به بررسی و مروری بر پیماننامههایی ک ه پی امبر (ص) ب ا اه ل
کتاب برقرار نمودند ،میپردازیم.
 .1-1-2صلو عمومی با یهودیان مدینه:
بر اسا گفتمان صلو پیامبر (ص) ،از آن جهت که مدینه دارای قبایل ،گروهها و جریانهای مختل ف از جمل ه دو
قوم بزرگ او و خَزرَج و نیز یهودیانی که در درون این شهر و پیرامون آن زندگی میکردند ،ایشان پ س از ورود
به مدینه به اقداماتی جهت ایجاد صلو و آرامش در مدین ه مب ادرت فرمودن د؛ از جمل ه مهمت رین ای ن اق دامات
پیماننامه معروف مدینه بود که از آن به «نخستین قانون اساسی» نیز یاد گردیده است (شهیدی1385 ،ش.)۶3 :
این اقدام ،عالوه بر جنبه صلوآمیز آن ،موجب دفع خطرهای جدّی و تهدیدهای حتم ی ب دویان حج از و اش راف
قریش و نیز اتحاد تیرههای مختلف در مدینه در قالب ی حکومت تحت امر رسول خدا (ص) میگردید (نص یری،
1397ش.)122-121 :
این پیماننامه -که اصل آن را تنها ابن هشام متن آن را از ابن اسحاق روایت کرده و ابوعبید ،معاص ر وی ه م
در کتاب االموال آن را آورده است -دارای دوازده  12بند مختل ف ب ود ک ه بن دهایی از آن مرب وط ب ه تعام ل ب ا
یهودیان مدینه بود (ابن هشام1409 ،ق14۶-143 /2 :؛ ابن سالم1388 ،ق290 :؛ مجلس ی1403 ،ق-110 /19 :
 .)111در این صلونامه به ترک مخاصمه و تعرّض میان مسلمانان و یهودیان تأکید شده است؛ همانند آنک ه اگ ر
فردی از یهودیان اسالم آورد ،از کم و حمایت مسلمانان برخوردار شده و تفاوتی با دیگ ر مس لمانان ن دارد و ی ا
اینکه ،یهودیان با مسلمانان در حکم ی امت هستند و در انجام اعمال دینی خود آزادن د (همانه ا؛ اب ن هش ام،
1409ق.)51 /3 :
همانگونه که از بخشهای مرتبط با اهل کتاب در این ق رارداد پیداس ت ،پی امبر خ دا (ص) هیچگون ه رفت ار
نشانگر متخاصمانه و تشنّجزا و یا مخالف صلو را در آن بیان نفرمودند و حتی اهل کتابی مانند یهودیان را با ام ت
ص رف یهودیب ودن آن ان
مسلمان یکسان در نظر گرفتند و در واقع« ،هیچگونه تنفر قومی نسبت به یهودی ان ب ه ِ
وجود نداشت» ( )Reeves, 2000: 38با توجه به مفاد نسخههای پیمانها ،چنین برمیآید که پیامبر (ص) ه م
با یهودیان پیمان بسته و هم میان طرفین تعهّداتی صورت پذیرفته است که داللت بر آن دارد که اثری از اجبار ی ا
تحمیل بر پذیرش اس الم در آن وج ود نداش ته و عک س آن ،در آن پیم ان ،تأکی د ب ر ع دالت و مس اوات و نی ز
آزادیمداری در دین مبین اسالم وجود داشته است.
 .2-1-2گفتمان صلو و تعامل مسالمتآمیز پیامبر(ص) با مسیحیان:
رفتار مسالمتآمیز پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان را به صورت بهتری میتوان مش اهده نم ود ،ش اید از آنج ا ک ه
قرآن کریم ،موضع مسیحیان را نرم و مالیم توصیف میکند؛ در حالیکه موضع مش رکان و ق وم یه ود نس بت ب ه
مسلمانان را خشونتآمیز معرفی نموده است؛ آنجا که میفرماید« :لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّا ِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُ ودَ وَ
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الَّذِینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِ َ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُ مْ لَ ا
یَسْتَکْبِرُونَ -وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُ ونَ رَبَّنَ ا آمَنَّ ا
فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ؛ یهود و مشرکان را دشمنترین مردم نسبت به مؤمن ان ،و مس یحیان را مهرب انترین آنه ا
مییابی .این به خاطر آن است که در میان مسیحیان ،کشیشان و راهبانی هستند که در برابر حق ،کبر نمیورزن د.
وقتی آنچه را که بر پیامبر (ص) نازل گردیده بشنوند ،میبینی که اش میریزند ،به خاطر حقی که شناخته ان د.
میگویند :خدایا! ما را با شاهدان و گواهان بنویس» (مایده.)83 82 :
چنانکه در سال هفتم بعثت (شش سال پیش از هج رت) قری ب  20نف ر از مس یحیان وقت ى خب ر رس الت
پیامبر(ص) را شنیدند به مکّه آمدند و ایشان را در مسجدالحرام مالقات نموده و با ایشان به مجالست و مص احبت
پرداختند .پیامبر (ص) در آن نشست مزبور ،آنان را به خداى واحد دعوت فرم وده و ب ر ایش ان آی اتی از ق رآن را
تالوت نمودند؛ آنان تحت تأثیر آیات قرآن ،اش از چشمانشان سرازیر شد و رسول خ دا (ص) را تص دیق ک رده و
به او ایمان آوردند (ابن هشام1409 ،ق.)2۶2 /1 :
گفتمان صلو در واقعه مباهله با مسیحیان:
زمینه رویداد مباهله چنین بود که مسیحیان نجران (شهری در جنوب غربی عربس تان) ک ه ب ه مدین ه آمدن د ت ا
صحّت دعوت پیامبر (ص) را بررسی کنند ،پس با او به محاجّه و مباحثه پرداختند ،سرانجام بحثشان به اخ تالف
کشید (طباطبایی1393 ،ق .)230-229 /3 :پیامبر خدا(ص) به امر وحی ،ایش ان را ب ه مباهل ه دع وت نم ود (آل
عمران ،)۶1 :لذا هر ی از دو طرف با افراد خود به محل مباهله رفتند .مسیحیان وقتی دیدند که پی امبر (ص) ب ا
عزیزترین نزدیکانش یعنی امیرالم ؤمین ام ام عل ی (علیهالس الم) ،حض رت فاطم ه (س الماهللعلیها) ،ام ام حس ن
(علیهالسالم) و امام حسین (علیهالسالم) میخواهد با آنها مباهله نماید ،مطمان شدند ک ه پی امبر (ص) اگ ر ب ه
دعوت خویش مطمان نبود ،خانواده خود را برای این مطلب همراه نمیفرمود ،ل ذا از مباهل ه کن ارهگیری کردن د.
پیامبر (ص) نیز برای ایشان مانند دیگر اهل کتاب ،جزیه تعیین نمود و با ایشان صلو نمود (یعقوبی ،بیتا-82 /2 :
83؛ ابن اثیر1385 ،ق293 /2 :؛ مقریزی1420 ،ق.)95 /2 :
درباره صلو ایشان آمده است ،فردی به نام «ابوحارثه» از مسیحیان نجران نزد پی امبر (ص) آم د و گف ت :ای
ابا القاسم! از مباهله با ما درگذر و با ما مصالحه کن بر چیزی که قدرت ادای آن را داشته باشیم .پس ،حض رت ب ا
ایشان مصالحه نمود که هر سال ،دو هزار حلّه بدهند که قیمت هر حلّه چهل درهم باشد ،و نیز اگر جنگی با یم ن
روی دهد ،سی زره ،سی نیزه و سی اسب را به مسلمانان امانت دهند ،و پیامبر (ص) ضامن برگردان دن ای ن اب زار
باشند .بر این اسا  ،پیامبر گرامی اسالم (ص) تأکید فرمودند که دارایی های مردم نجران ،جانها ،آیین و دین و
پرستشگاههای ایشان در حمایت رسول خدا (ص) است .هیچ راه ب و اس قفی از مق امش برکن ار نش ده و ایش ان
مجبور به هیچ جنگی نمیشوند و در مقابل ه ر دش منی از ایش ان دف اع میش ود .در آن نام ه ص لو ،کس انیکه
رباخواری کنند ،تهدید به مجازات شده اند و تا زمانیکه به مفاد این پیماننامه عم ل کنن د ،در تعهّ د رس ول اهلل
(ص) خواهند بود؛ سپس چند نفر بر این پیمان گواه شدند (ابن سعد1410 ،ق.)212 /1 :
در این واقعه نیز گفتمان صلو و مدارای بر اسا منطق پیامبر (ص) در برخ ورد ب ا مخالف ان ک امالً روش ن
است ،به ویژه که طبق اغلب مورّخان ،زمان آن ،یعنی سال  10هج ری (طب رى ،139 /3 ،اب ن اثی ر1385 ،ق/2 :
293؛ مقریزی1420 ،ق )94 /2 :در دوره ای بوده است که حکومت دینی پیامبر گرام ی (ص) و ق درت نظ امی و
سیاسی مسلمانان در اوج قرار گرفته بود ،با این حال رسول خدا (ص) نه از موضع قدرت و استیالء ،بلکه بر اس ا
گفتمان صلو و گفتگوی دوطرفه و همارز با مسیحیان رفتار نمود و حتی پس از استنکاف آن ان از پ ذیرش اس الم،
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کمترین فشار یا تحمیلی را بر ایشان روا نداشت و با دادن آزادی در انتخاب دین برای ایش ان ،ص لو را ب ه معن ای
واقعی خود نشان دادند.
 .2-2جنگهای با اهل کتاب و چالش گفتمان صلو و مدارا در سیره رسول خدا (ص):
سیره و اصل عملى غالب پیامبر اسالم (ص) ،گفتم ان ص لو و م دارا ب وده ت ا جن گ و خش ونت ،و اص والً اغل ب
جنگهاى رسول اهلل (ص) بعد از ابالغ پیام و اعالن دعوت حق بوده و در موارد متع دد ،آن حض رت گفتگ و را ب ر
جنگ ترجیو مىداده است .این گفتمان غالب و فراگیر در حکمرانی حاکمان ک ه ت ا آن زم ان ک منظی ر و ش اید
بىنظیر بوده است ،خود بهترین دلیل بر اخالق سیاسى مبتنى بر اصول صلو و مدارای الهی حاکم بر س یره نب وى
(ص) است .پیامبر (ص) پیوسته در تعامل با پیروان دیگر ادیان ،گفتمان ص لو ،م دارا را بنی ان تعام ل خ ود ق رار
میفرمود و در جاییکه نزاع و جنگ پیشامد مینموده ،باز هم این گفتمان به ط ور ض منی در جری ان ب وده و در
اولین فرصت به جایگاه گفتمان برتر و اصلی بازمیگشته است.
 .1-2-2پسزمینه اصلی گفتمان صلو در جنگهای با یهودیان:
با وجود رفتار و معاهدات عادالنه ،مسالمتجویانه و صلوآمیز پیامبر اکرم (ص) با یهودیان ،آنها راه دیگری پ یش
گرفتند و شروع به پیمانشکنی و دشمنی با مسلمانان کردند که نهایتاً به آتشافروزی جنگه ایی می ان دو گ روه
گردید .نخستین درگیری با یهودیان چند هفته پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان  -یعنی پیش از جنگ اح د-
میان ایشان و قبیله بنیقَینُفاع از یهودیان رگ داد (شهیدی1385 ،ش )79 :گفته شده است ک ه جمع ی یهودی ان
مدینه در هنگام آغاز هجرت ،به  8.000تا  10.000تَن میرسیده است (.)Maghen, 2007: 13/ 757
پیامبر (ص) با سه گروه ویژه از یهودیان ،یعنی :بنیقَینُفاع ،بنی نَضیر ،و بنی قُرَیظَه ،ماسوای یهودی انی ک ه ب ا
ایشان پیمان اصلی و عمومی را بست بود ،به نزاع و جنگ پرداخت ،چراکه در پیماننامه اص لی ن امی از ای ن س ه
گروه به میان نیامده بود (ر.ک :اداک .)154-124 :1394 ،به نظر نگارنده ،ظاهراً این سه قبیله از یهودیان اط راف
مدینه بوده اند ( )See: Maghen, 2007: 13/ 757و از یهودیان دو قبیله اصلی مدینه به شمار نمیرفته ان د،
لذا پیامبر (ص) با ایشان پیمان دیگری را برقرار ساخته بود (ب رای مطالع ه کام ل ای ن عهدنام ه ،ر.ک :طبرس ی،
1417ق .)158-157 /1 :به عالوه ،نکاتی از خبر این پیمان با اخب ار منق ول از من ابع اولی ه س یره درب اره یه ود
همخوانی و تطابق دارد (ر.ک :واقدی1409 ،ق373 /1 :؛ همان ،454 /2 ،ابن هش ام1409 ،ق515/1 :؛ هم ان/2 ،
235؛ ابن سعد1410 ،ق.)22 /2 :
غزوه بنی قَینُقاع:
بنی قَینُقاع اولین گروهی بود که پیمانشکنی کردند و دشمنی خود را به ط ور علن ی ،آغ از کردن د (اب ن هش ام،
1409ق47 /2 :؛ ابن سعد1410 ،ق .)22 /2 :اگرچه نزاعی که در بازار مدینه و هت حرمتی که از سوی ایشان به
زنی مسلمان از جرقههای اصلی آغاز منازعه آنها با مسلمانان ب ود (واق دی1409 ،ق177-17۶ /1 :؛ اب ن هش ام،
1409ق ،)48-47 /2 :لیکن فضای میان این دو گروه از پیش ،رو به تاریکی و تنش رفته بود (ابن س عد1410 ،ق:
 )22 /2که از جمله ارتباط نزدی ایشان با دش منان پی امبر (ص) ( ،)Watt, 1974: 130رفت ار غی ر دوس تانه
آنها با پیامبر (ص) ،خیانت و پیمانشکنی و مخالفت فعاالنهش ان ب ا اس الم ( Wensinck-Paret, 1997, 4/
 )824از زمینههای آن به شمار میرفت که نهایتاً با سرکش ی و تهدی د رس ول خ دا (ص) ب ه جن گ و قت ال ،ب ه
تخاصم دو طرف منجر گردید (واقدی1409 ،ق17۶ /1 :؛ ابن هشام1409 ،ق.)47 /2 :
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بنی قینقاع با تحصّن در قلعه خود و گرفتن موضع جنگی در برابر مس لمانان ،اع الم جن گ نمودن د ،پی امبر
(ص) نیز قلعه ایشان را محاصره نمود که به مدت  15روز (از نیمه شوال تا اول ذی القعده س ال دوم هج ری) ب ه
طول انجامید و در آخر با تسلیمشدن ایشان ،این قایله ختم گردی د (واق دی1409 ،ق .)178 /1 :پی امبر (ص) ب ا
وجود امکان قتل یا اسارت آنها ،برخی از ایشان را تبعید و برخی دیگر را عفو نمود (اب ن س عد1410 ،ق22 /2 :؛
واقدی1409 ،ق 178 /1 :و  .)180در اینجا نیز مدارای پیامبر (ص) با وجود سرکشی و طغیان این قوم به روش نی
آشکار است.
غزوه بنی نضیر:
این قبیله دومین طایفه ای بود که عهدشکنی کرد .وقوع برخورد با این قبیله به م اجرای با ر معون ه (ص فر س ال
چهارم هجری) بازمیگردد که متعاقب آن تصمیم بر توطاه برای قتل پیامبر (ص) از سوی یکی از ایش ان ب ه ن ام
حَیی بن اَخطَب و اقدام به قتل ایشان توسط عمرو بن جِحاش گرفته شد (واقدی1409 ،ق )3۶4 /1 :که به وسیله
وحی ،پیامبر (ص) از این خیانت آگاه شدند و راه بازگشت را پیش گرفتند (ابن هشام1409 ،ق.)190-191 /2 :
از این رو پیامبر (ص) حکم به اخراج ایشان از مدینه را فرمودند و برای انجام ای ن ام ر ده  10روز ب ه ایش ان
فرصت دادند (واقدی1409 ،ق .)3۶7 /1 :یهودیان به سرعت آماده ترک مدینه شدند ،اما سرکرده منافقان ،عبدال ه
بن اُبَی ایشان را منصرف به رویارویی با مس لمانان ک رده و آنه ا را وع ده ی اری ب ا  2000جنگج و داد (واق دی،
1409ق .)3۶8 /1 :فردی از یهودیان به نام سَلّام بن مِشکَم ،یهودیان را از پیروی ابن ابی و پوچبودن وعدههای وی
هشدار داد ،اما حیی بن اخطب سخن سلّام را نپذیرفت و کار بنی نضیر را به جنگ با پیامبر (ص) کشاند (واق دی،
1409ق.)3۶9 /1 :
پیامبر (ص) با محاصره قلعه ایشان به مدت  ۶تا  15روز (طبری1387 ،ق )553 /2 :و عدم تحقق ی اری اب ن
ابی و دیگر یهودیان ،و با ی شگرد جنگی ،یعنی قطع برخی از درختان نخلی که برای ایشان بسیار ب ا ارزش ب ود
که در قرآن نیز به آن اشاره شده است («مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَۀٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَایِمَۀً عَلَى أُصُولِهَا فَبِ إِذْنِ اللَّ هِ وَ لِیُخْ زِیَ
الْفَاسِقِینَ ،آن چه از درخت خرما بریدید یا آنها را بر ریشه هایشان بر جای نهادید ،به فرمان خدا بود ،تا نافرمانان
را خوارگرداند» ،حشر ،)5 :سرانجام آنها تسلیم شدند و البته بدون پشیمانی از کارهای خ ود ،هرچ ه میتوانس تند
خانههای خود را خراب کرده و آنچه را ممکن بود ب ا خ ود بردن د (واق دی1409 ،ق 373-372 /1 :و 375؛ اب ن
هشام1409 ،ق.)191 /2 :
غزوه بنی قُرَیظَه:
سومین چالشی که برای پیامبر (ص) در مواجهه با یهودیان پیش آمد ،غزوه بنی قریظه بود که در س ال  5هج ری
روی داد .در این جنگ که باز هم حیی بن اخطب به پیمانشکنی دیگری یعنی پیمان می ان پی امبر (ص) و بن ی
قریظه دامن زد ،صلونامه میان رسول خدا (ص) با کَعب بن اَسد رییس این قبیله را پاره کرد (واقدی1409 ،ق/2 :
457؛ ابن هشام1409 ،ق .)221-220 /2 :چون خبر عهدشکنی ایشان به پی امبر (ص) رس ید ،دو نف ر از بزرگ ان
او و خزرج را نزد آنها فرستاد تا خبر را بررسی نمایند؛ آن دو به کعب توصیه کردند که بر پیم ان خ ود باش د،
اما او با تحقیر آن دو نفر پیمان را ملغی اعالم نموده (واقدی1409 ،ق )458 /2 :و عهدش را به ط ور علن ی نق ض
نمود (ابن هشام1409 ،ق.)221 /2 :
پیامبر (ص) به سبب جاسوسی ،نقض عهد ،خیانت به مسلمانان و همکاری با دشمن در زم انی ک ه مس لمانان
در بحبوحه جنگ با احزاب در غزوه خندق بودند و در صورت پیروزی همه مسلمانان را قت ل ع ام میکردن د ،ل ذا
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جان و مال مسلمانان از ط رف ایش ان در مع رض تهدی د ق رار داش ت (واق دی1409 ،ق 4۶0 /2 :و ،)4۶8-4۶7
بنابراین پیامبر (ص) اقدام به محاصره قلعه آنها نمود که پس از 15یا  25روز به تسلیم ایشان منجر گردی د (اب ن
هشام1409 ،ق235 /2 :؛ واقدی1409 ،ق510 /2 :؛ ابن سعد1410 ،ق57 /2 :؛ طبری1387 ،ق.)583 /2 :
در نهایت پیامبر (ص) پس از غلبه بر ایشان داوری آنها را به عنوان حَکَم بر عهده سعد بن مع اذ ( مت وفی 5
ق) قرار داد؛ او نیز طبق مفاد پیمان دو طرف و طبق آیین یهود ،میان ایشان داوری کرد؛ که این مطلب نیز نش ان
از آزادی عمل و عقیده رسول خدا (ص) است که به عهد و پیمان خود با دیگر ادیان نیز برقرار مان د (اب ن هش ام،
1409ق180-175 /2 :؛ واقدی1409 ،ق.)511 /2 :
غزوه خیبر:
خیبر در حدود  1۶0کیلومتری شمال مدینه بود که در آن قِالع متعدّدی قرار داشت .یهودیان پس از شکستهای
پیشین خود ،به دشمنیهای خود ادامه دادند و از جمله اموالشان را ب ه اع راب مج اور مدین ه ک ه مهمترینش ان
غَطفان بود ،میدادند تا علیه مسلمانان به ک ار گیرن د ( .)Watt, 1956: 217-218هم،ن ین از اس ناد ت اریخی
چنین به دست می آید که آنها بر جنگ با پیامبر (ص) سماجت داشتند ،چنانکه منقول اس ت ب زرگ یهودی ان
سلّام بن مِشکَم در این باره گفته است« :این [محمد (ص)] مردی است که تا گریبانش را نگیرید ،جنگ نمیکند»
(واقدی1409 ،ق .)531-530 /2 :نیز ایشان ،درصدد راهاندازی ی جنگ و حمله وسیع و پرتع داد ب ر مس لمانان
بودند (همان).
با این وجود پیامبر (ص) از آخرین فرصتها برای ایجاد صلو با یهودیان خیبر ،بهره ب رد و ب ا ارس ال نام ه و
دعوت به اسالم و تبعیت از کتاب آسمانیشان و نیز اعزام هیاتی سی نفره آنان را به مصالحه فراخواند (ابن هش ام،
1409ق .)545-544 /1 :اما دعوت به صلو به نتیجه منجر نگشته و کار به نزاع و مخاصمه کش ید .مس لمانان ب از
هم در جنگ غلبه یافتند و قالع خیبر را در مدت چهارده  14روز محاصره نمودند (ابن هش ام1409 ،ق330 /2 :؛
واقدی1409 ،ق۶39 /2 :؛ طبری1387 ،ق .)298 /2 :در نهایت با تسلیم یهود ،آنها پیشنهاد صلو را ارایه دادن د،
پیامبر اکرم (ص) با وجود توان انتقام از ایشان ،پیشنهاد آنان را پ ذیرفت و ق رارداد ص لحی میانش ان نوش ته ش د
(واقدی1409 ،ق۶39 /2 :؛ ابن هشام1409 ،ق .)337 /2 :در پی این صلو ،یهودی ان اه ل تَیم اء و فَ دَک نی ز ب ا
رسول اکرم (ص) صلو کردند (واقدی1409 ،ق .)711 /2 :بنابراین ،می ت وان گفتم ان غال ب در هم ه تقابله ای
پیامبر اکرم (ص) با اهل کتاب یهود  /یهودیان را گفتمان صلو و مدارا دانست.
 .2-2-2پسزمینه گفتمان صلو در مقابله با مسیحیان (غزوه تبوک):
تبوک نام قلعهای در نوار مرزی حجاز و شام بود و بدین سبب آن منطق ه ب ا ای ن ن ام خوان ده میش د (بَ الذُری،
13۶7ش .)۶7 :جمعی از بازرگانان نَبَطی که از شام به مدینه آمده بودند ،خبر آوردند که رومیها ب رای حمل ه ب ه
مسلمانان در بَلقاء لشکر فراوانی را ترتی ب داده ان د .پی امبر (ص) از ای ن روی داد ب اخبر ش د و بیدرن گ ام ر ب ه
آمادهشدن لشکر مسلمانان داد ،لذا  30000نفر آماده این رویارویی شدند (واق دی1409 ،ق 990 /3 :و 992؛ اب ن
سعد1410 ،ق .)1۶5 /2 :در آغاز ماه شعبان سال نهم هجری ،لشکر پس از تحمّ ل س ختیهای بس یار ب ه تب وک
رسید ،اما معلوم شد سخن بازرگانان راجع به تجمّع رومیان درست نبوده است و لذا بالطبع جنگی نیز روی ن داد و
مسلمانان پس از چند روز اقامت از آن مح ل بازگش تند (واق دی1409 ،ق 1019 :و 1015؛ طب ری1387 ،ق/3 :
.)373
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اگرچه در این غزوه برخوردی پیشامد نکرد که خود باز هم نش انگر آغ ازگرنبودن پی امبر (ص) در جنگه ا و
اصالت گفتمان صلو نزد ایشان بوده است؛ چراکه با این وجود که مسلمانان با عِدّه و عُدّه بسیار ب ه س رحدات روم
لشکرکشی نموده بودند ،با این حال ،این حرکت خود دستاوردهایی برای اسالم به هم راه داش ت؛ زیراک ه بن ا ب ر
برخی روایات دیگر ،فرمانروای روم نمایندگانی نزد پیامبر (ص) فرستاد که م ورد توج ه و لط ف آن حض رت ق رار
گرفتند .در همین فرصت پیامبر (ص) با اُکَیدر بن عبدالمل کِندی ،حاکم دَومَ ه الجَن دَل و نی ز ب ا اه الی اَذرُح و
جَرباء و اَیلَه به شرط پرداخت جزیه صلو کردند؛ مضافاً که معاهدات دیگری بر پایه گفتم ان ص لو نی ز ب ه وق وع
پیوست (واقدی1409 ،ق1032 -1029 /3 :؛ ابن سعد1410 ،ق37 /1 :؛ ب الذری 59 ،و ۶8؛ طب ری1387 ،ق/3 :
.)108-109
 .3-2گفتمان صلو در ارتباط با همسایه های اهل کتاب سرزمینهای اسالمی
معاهدات صلو با اهلِ کتابِ خارج از سرزمینهای اسالمی:
اهتمام پیامبر اکرم (ص) به رابطه دوستانه و مسالمتآمیز با دیگر ادیان ،به ویژه مسیحیان و تأکیدى که ب ر م دارا
با ساکنان مناطق مورد جنگ و حتى بر عدم قط ع درخت ان و نکش تن ب ىگناه ان ،اس یران ،مجروح ان ،زن ان و
کودکان در زمان جنگ داشتند و اماننامه معروف ایشان به مسیحیان درب اره آزادىه اى دین ى و م دنی ،یک ی از
بهترین شاهدها بر محوریت گفتمان صلو نزد پیامبر اسالم (ص) است که خود دلیلى است بر آنکه حض رت (ص)
همواره از جنگ ،خونریزى و منازعههاى بى مورد گری زان بودن د و منط ق گفتگ و را ب ر ه ر ام ر دیگ ری مق دّم
مىداشتند.
شاید بهترین دلیل بر این امر ،پیمانى باشد که پیامبر اسالم (ص) در محرم الحرام س ال دوم هج رى درب اره
رابطه مسلمانان با مسیحیان در مسجدالنبى (ص) ،انشا نمودند و امام على (علیهالسالم) آن را نوشتند .بخشه ایى
از پیمان چنین است:
«به نام خداوند بخشنده مهربان .این عهدى اس ت ک ه محمّ د ب ن عبداللّ ه ،فرس تاده خ دا ،ب راى تم ام
مسیحیان نوشته است  ...تا آنان را بشارت دهد و انذار کند  ...تا براى مردم بر خ دا بع د از نب ى حجت ى
نباشد ،و خداوند عزیز و حکیم است .این نامه را نوشت براى اهل ملت او و براى هر کسى ک ه در مش رق
یا مغرب زمین ،مسیحى است ،دور باشد یا نزدی  ،عرب فصیو باشد ی ا عج م ،ش ناخته ش ده باش د ی ا
ناشناخته .این نامه عهدى است براى آنان ،و هرکس عهدِ در آن را بشکند و با آن مخالفت کند و از آن ،ه
امر شد تعدى کند ،همانا عهدِ خدا را شکسته و میثاق خدا را نقض کرده و دی ن خ دا را اس تهزا ک رده و
مستوجب لعنت است ،چه از حاکمان باشد یا از مسلمانانِ مؤمن  ...براى مس یحیان اس ت ،آنچ ه ب راى
من ،نزدیکان من ،قوم من و پیروان من است .مثل این است که آنان رعیت و اهل ذمّ ه م ن هس تند .م ا
هرگونه اذیتکردن آنان را منع مىکنیم  ...هیچ اسقفى الزم نیست اس قفیت خ ود را تغیی ر ده د .ه یچ
راهبى الزم نیست که از رهبانیت خود دست کشد .هرکس در صومعه هست ،بمان د .ه رکس در گ ردش
است ،بگردد .هیچ بنایى از کلیساها و محل تجارت آنان نباید خراب شود ،و ه یچ چی ز از م ال کلیس اها
نباید در بناى مسجد و منازل مسلمانان وارد شود .هرکس این ک ار را بکن د ،عه د خ دا را شکس ته و ب ا
رسول او مخالفت ورزیده است ... .راهبان و اسقفان ... ،از هر بدى در اماناند  ...و نیز هرکس که در کوهها
یا مواضع مبارک ،عبادت مىکند ،اینگونه است و  ...با آنان مگر به جدال احسن مجادله نکنید  ...هرکس
با عهد خدا مخالفت ورزد و برخالف آن عمل کند ،میثاق خدا را مخالفت کرده و با رسول خ دا مخالف ت
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ورزیده است  ...کسى تا دنیا زنده است نباید به این عهد مخالفت ورزد تا دنیا به آخر برس د» (حمیدال ه،
1374ش ۶3۶ ۶32 :با توضیو اختالف نسخ؛ احمدى میانجى1419 ،ق.)7۶2 757 /3 :
معاهده پیامبر (ص) با مسیحیان اَیلَه:
پیامبر(ص) ،نامهای به حاکم و فرمانروای شهر «اَیلَه /اَیال» شهری در شامات (یاقوت حموی1995 ،م ،)20۶ /1 :به
نام یوحنا (یَحنَه) بن رُؤبَه (رُعبَه) (یعقوبی ،بیتا ،)۶8 /2 :یکی از اسقفان مسیحی ارسال ک رد و وی را ب ه انتخ اب
یکی از سه راه مخیّر نمود :پذیرش اسالم ،پرداخت جزیه یا تن دادن به جنگ (ابن سعد1410 ،ق .)212 /1 :چون
منطقه ایله در مرز حجاز و شام قرار داشت و زمامدار آن صاحب نفوذ و قدرت بود و احتم ال آن ب ود ک ه در م رز
حجاز موانع و مشکالتی برای مسلمانان فراهم آورد و هِرَقل (هراکلیو ) نیز او را در برابر پیامبر اسالم و مسلمانان
تقویت کند؛ به همین علت ،از نظر سیاسی و اصول جنگی الزم بود که پیامبر (ص) پیش از آغاز جنگ با رومی ان،
مسلمانان را از سوی سرحدّات حجاز و شام آسوده سازد.
پس یوحنّا در حالیکه صلیب به همراه داشت خود نزد رسول اکرم (ص) آم د (واق دی1409 ،ق)1031 /3 :؛
اما با وجود آنکه او دین اسالم را نپذیرفت ،نهایتاً حاضر به پرداخت جزیه شد و می ان آنه ا ص لحنامه ای برق رار
گردید (ابن سعد1410 ،ق .)289 /1 :در آن معاهده ،قرار بر پرداخت جزیه از سوی ایشان و تأمین امنی ت ج ان و
اموال آنها و نیز حمایت از ایشان بر عه ده پی امبر (ص) گردی د (اب ن س عد1410 ،ق289 /1 :؛ ی اقوت حم وی،
1995م71 :؛ ابن اثیر1385 ،ق.)191 /2 :
معاهده پیامبر (ص) با مسیحیان سینا:
یکی دیگر از مسیحیانی که پیامبر (ص) با ایشان صلو فرمودند ،مس یحیان س رزمین س ینا ب ود .پی امبر (ص) در
مصالحه با ایشان ،آنان را به جز آنچه که با رضایت خاطر به عنوان خَراج و جَزی ه میدهن د ،ب ه ه یچ نح وی ب ه
پرداخت چیزی مجبور نفرمود .هم،نین تأکید فرمودند :قُضات ،راهبان و سیاحان آنان ،مورد تعرّض قرار نگرفت ه و
هیچ کنیسه و کلیسایی ویران نگردد و چیزی از مالکیت آنان وارد خانه مسلمانان نگردد .قضات و راهبان از خ راج
معاف باشند و هم،نین آنانکه به عبادت اش تغال ورزی ده ان د ،از ثروثمن دان و ص احبان تج ارت بیش تر از ح د
معیّن شده نباید خراج گرفته شود .هیچ کدام از آنان برای جنگ و حمل سالح مجبور نخواهند شد؛ بلکه مسلمانان
ْس نُ »...
باید از آنان دفاع کرده و با آنان بنا به پیروی از آیه کریمه« :وَ ال تُج ادِلُوا أَهْ لَ الْکِت ابِ إِالّ بِ الَّتِی هِ یَ أَح َ
(عنکبوت ، )4۶ :به نیکوترین روش گفتگو و بحث نمایند .آنان در محیط امن و آکنده از مهربانی زندگی می کنن د.
هرجا که باشند و در هر مکانی که منزل گزینند ،از بروز چیزهایی که موجب رنج و ناراحتی آنان باشد ،جل وگیری
میشود (ابن هشام1409 ،ق.)902 /2 :
معاهده صلو پیامبر (ص) با زرتشتیان:
معاهدات پیامبر (ص) با زرتشتیان «هَجَر/هَگَر» (بحرین ق دیم) ( )Buhl, 1993: VII(7)/ 374و «عُمّ ان» ک ه
همگی از سرزمین ایران و تحت پادش اهی ساس انی محس وب میش دند (ب الذری13۶7 ،ش ،)89 :یک ی دیگ ر از
معاهداتی است که پیامبر (ص) با اهل کتابی که خارج از مرزهای اسالمی قرار داشتند ،برقرار فرمودند (ابن س عد،
1410ق.)89 /1 :
عمّان در عصر پیامبر اسالم (ص) از نواحی مُعظَم یمن برش مرده م ی ش د ،زمام دار آن ج ا شخص ی ب ه ن ام
جُلَندَی بود ،لیکن چون جلندی پیر شده بود ،ریاست و سلطنت عمان را به دو نفر از پسرانش عبد و جیفر تفویض
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نموده و خود به فراغت و استراحت به سر می برد .پیامبر اکرم (ص) در سال هشتم هجری نامه ای به عبد و جیفر
نوشت و ایشان را به سوی دین اسالم خواند (ابن سعد1410 ،ق :ج  ،1ص  .)2۶2بعضی از مورخین نوشته اند ک ه
ابوزید با عمروعاص هردو به سوی عمّان رفتند ،نیز گفته شده که ابوزید در سال ششم و عمروعاص در سال هشتم
هجری به سوی عمّان اعزام شدند (حلبی1427 ،ق284 /3 :؛ امین عاملی1421 ،ق :ج  ،2ص .)148
در دوران حضور پیامبر اسالم (ص) در مدینه ،دو نفر از سوی پادشاه ساسانی ایران در مناطق مزب ور حکوم ت
میکردند که یکی به نام «مُنذِر بن ساوی» بود که امور عرب را بر عهده داشت و دیگری «سیبَخت/اَسیبَخت» (ابن
سعد1410 ،ق ،)211 /1 :نام داشت که پیامبر (ص) برای هری از آنه ا نام ههایی ب ه ط ور جداگان ه نگاش ت و
ایشان و مردم تحت حکومتشان را به پذیرش اسالم یا پرداختن جزیه مخیّر نمود که زرتشتیان جزیه را پذیرفتند
(طبری1387 ،ق .)29 /3 :پیامبر (ص) برای کسانیکه به دادن جزیه روی آوردند ،احکام و شروطی را مقرر فرمود
و برای مسلمانانی که در آنجا اقامت گزیدند نی ز ،احک امی را ص ادر فرم ود (اب ن س الم1388 ،ق44 :؛ ب الذری،
13۶7ش.)89 :
 .4-2گفتمان صلو در دعوت به اسالم در قالب نامهنگاری به حکومتهای بزرگ خارجی:
در حدود اواخر سال ششم و اوایل سال هفتم پیامبر اکرم (ص) شروع به نامهنگاری به سوی پادشاهان بزرگت رین
سرزمینهای آن زمان که قدرتهای بزرگ نیز محسوب میشدند ،نمودند ( .)Buhl, 1993: VII(7)/ 372ای ن
نامهها به طور کلّی ،به مجموعه نامههایی گفته میشود که پس از صلو حُدَیبِیّه ،برای پادش اهان و س ران ممال
همعصر با حضور نبی اکرم (ص) ارسال گشتهاند ( .)Lings, 1994: 260برخی مورخان ،تاریخ ارسال ای ن نام ه
ها را سال  ۶هجری نوشته اند و برخی دیگر ،ش روع آن را س ال  ۶و دنبال ه آن را س ال  7هج ری برش مرده ان د
(فیاض.)94 :1381 ،
این نامهها که به پادشاهان بزرگ در ذى حجّه سال ششم یا محرّم سال هفتم فرستاده شده است .در ی روز
از محرّم سال هفتم هجری ،شش سفیر با شش نامه از مدینه رهسپار شدند؛ این نامهها عبارت بودن د از نام ههایی
به :نَجاشى ،پادشاه حَبَشه (حامل نامه :عَمرو بن امیه ضَمری) ،هِرَقْل (هِراکلیو ) ،قیصر روم (حام ل نام ه :دِحیَ ه
کلبی) ،خسرو پرویز ،کسرای ایران (حامل نامه :عبداله بن حُذافَه س همی) ،مُقَ وقِس ،پادش اه مص ر (حام ل نام ه:
حاطِب بن ابیبَلتعه) ،حارث بن أبىشَمِر ،فرمانروای شامات (غَسّانی) و هَوذَه بن على ،فرمانروای یمامه (اب ن س عد،
1410ق.)285 /1 :
در تمامی این نامه ها دعوت به دین اسالم و توحید در کنار اصل گفتمان صلو و امنی ت عم ومی ب رای دیگ ر
سرزمینها و مردم ،عنصرهای اصلی نامههای پیامبر (ص) بودند که در آنها دیگر پیروان ادیان را بدون اجب ار و از
نوع دعوت و فراخواندن به هدایت ،شاخصه اصلی آنها به شمار میرود .پیامبر اکرم (ص) با ش عار اله ی و وح دت
بخش انسانی و نجات بخش کلمه توحید با آیه «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُ دَ إِلَّ ا
اللَّهَ وَ لَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْاًا وَ لَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ،بگو :اى اه ل
کتاب ،بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است ،بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چی زى را ش ری او
نگردانیم ،و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد .پس اگ ر [از ای ن پیش نهاد] اع راض کردن د،
بگویید« :شاهد باشید که ما مسلمانیم» (آل عمران ،)۶4 :همه انسانها را به صلو و دوستی و زندگی مسالمتآمیز
همراه با اعتقاد به دین دعوت فرمود و بدون آنکه تحمیل و اجباری در دعوت خویش نسبت به دیگران روا ب دارد
و با آزادی دادن به اهل کتاب ،ایشان را با شعار قرآنی «ال إکراهَ ف یِ ال دّینِ  ،...ه یچ اجب اری در دی ن نیس ت »...
(بقره ،)25۶ :به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون میفرمود.
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 .3نتیجهگیری
 .1پیامبر اکرم (ص) ،هرگز در دعوت خویش به تعدّی به حقوق دیگران و منع آزادی انسانها متوسل نشدند.
 .2ایشان هرگز در برخورد با اهل کتاب ،جن گ را ب ه عن وان اول ین راه انتخ اب نک رده و هیچگ اه جن گ را آغ از
ننمودند؛ بلکه در مواضعی که در موقعیت تنگنایی قرار میگرفتند و راه دیگری ج ز جن گ وج ود نداش ت ،اق دام
میفرمودند.
 .3گفتمان پیامبر خدا (ص) در مواجهه با اهل کتاب صلومحور بود و تا جای ممکن گفتمان مدارا را سرلوحه سیره
خویش در نظر داشتند.
 .4رسول خدا (ص) در دعوت جهانی خویش با شیوه بسیار متمدّنانه و گفتگومحورانه به قدرتهای ب زرگ ،ه دایت
الهی را از طریق نامهنگاری و دعوت مُصلِحانه رهنمون فرمودند.
 .5گفتمان اصلی تعامل پیامبر اکرم (ص) با اهل کتاب ،بر اسا گفتمان صلو و مدارا بنا شده بود ،لذا با ایش ان در
نهایت اخالق حسنه ،گفتگ و ،معاه دات ص لو ،م دارا در مواض ع ناس ازگاری ایش ان و نام هنگاری ب ا ق درتهای
همعصرشان برخورد مینمودند و تا جای ممکن از زمینهسازی منازعه اجتناب میگزیدند.
منابع و مآخذ
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شهیدی ،سیّدجعفر (1372ش) .نهج البالغه؛ ترجمه سید جعفر شهیدی .تهران :شرکت سهامی.
آقاگل زاده ،فردو

(1390ش) .تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زباان نناسای،

تهران :علمی و فرهنگی.
آمدی ،عبدالواحد (1429ق) .غرر الحکم و درر الکلم؛ س ید مه دی الرج ایی ،ق م :مؤسس ه دار الکت اب
االسالمی.
ابن ابیالحدید ،عبدالحمید (1385ق) .نرح نهج البالغه؛ به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم .قاهره.
ابن اثیر ،علی بن محمد (1385ق) .الکامل فی التاریخ؛ بیروت :دار صادر -دار بیروت.
ابن بابویه ،محمد بن علی (1417ق) .االمالی ،قم ،نشر مؤسسه بعثت ،چ.1
ابن بابویه ،محمد بن علی (1413ق) .کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصحیو عل ی اکب ر غف اری .ق م :دفت ر
انتشارات اسالمی ،چاپ دوم.
ابن سعد ،محمد (1410ق) .الطبقات الکبری؛ تحقیق محمد عبدالقادر عطاء .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ابن سالم ،ابوعبید (1388ق) .کتاب االموال .تحقیق محمد خلیل هرا  .قاهره :مکتبه الکلی ات األزهری ه،
چاپ اول.
ابن فار  ،ابوالحسن احمد (1389ق) .معجم مقاییس اللغاه؛ تحقی ق عبدالس الم محم د ه ارون .مص ر:
مکتبه و مطبعه الحلبی ،چاپ دوم.
ابن قیس هاللی ،س لیم (1395ش) .اسرار آل محمد (علیهم السالم)؛ ترجم ه کت اب س لیم ب ن ق یس
هاللی ،تحقیق اسماعیل انصاری زنجانی خویینی .قم :انتشارات دلیل ما ،چاپ بیست و سوم.
ابن منظور ،جم ال ال دین محم د ب ن مک رم (1408ق) .لساان العارب؛ تحقی ق عل ی ش یری ،بی روت:
دارإحیاءالتراث العربی ،چاپ اول.
ابن هشام ،عبدالمل

(1409ق) .السیره النبویه؛ تحقیق عبدالسالم تدمُری .بیروت :دارالکتاب العربی.

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 21زمستان 1399

128
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بیهقی ،احمد (1414ق) .السنن الکبری؛ تحقیق محمدعبدالقادر عطا :مکه.
پاکت،ی ،احمد (1380ش)« .اهل کتاب» ،دائره المعارف بزرگ اسالمی (ج)10؛ تهران :انتش ارات دای ره
المعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول.
حر عاملی ،محمد بن حس ن (1414ق) .تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشاریعه؛ ق م :آل
البیت.
حلبی ،علی بن ابراهیم (1427ق) .السیره الحلبیه؛ بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ دوم.
حمیداله ،محمد (1374ش) .نامهها و پیمانهاى سیاسى حضارت محمّاد (ص)؛ ترجم ه س یدمحمد
حسینى ،تهران :سروش.
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