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چكیده

ّ
برخالف دورهی حضور پیامبر در مکه ،ورود ایشان به مدینه ،سرآغاز نبردهای
بسیاری بود .چرایی رویآوردن پیامبر به جنگ ،بسیار مورد سخن بوده است.
این مسأله به شکلهای مختلفی ،چه بدبینانه و چه باا رناگ نماامی ،تبیاین شاده
ارائهی تبیینی از نبردهای پیامبر است که مبتنی بر نگاه
مقالهیحاضر ،
است .
ّ
مایدهاد .ایان نوشاته،
کیفی به غزوهها بوده و بافات کان را ماورد توجاه قارار 
جسااتاری تیلیلاای ا توصاایفی اساات کااه باار مناااب کتابخانااهای تکیااه داشااته و
دساتاوردهای آن بااه فشاردنی چنااین اسات باارخالف آنراه از شا ار غاازوا و
سریههای پیامبر به ذهن میرسد ،بیشتر لشکرکشیهای پیاامبر  -در عاین

اجتناب از درنیری -بهمنمور قدر ن ایی و مبارزه با اقتدار قری باوده و هادف
پیامبر از ن ای قدر  ،مت ایل ساختن قبایل به بستن پی ان با مسل انان باوده
است .پی انها ،راهکار اصلی پیامبر برای ایجاد ّ
امنیات در شاراییی باود کاه
دولت مرکزی وجود نداشت تا از ّ
حق اشخاص و نروهها دفاع کند.
واژههای كلیدی :پیامبر

 ،جنگ ،تیلیل کیفی ،بافت کن .

 تاریخ دریافت –1398/10/25 :تاریخ پذیرش1399/4/14 :
 .1استادیار گروه هنر و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد،
m.baghestani@isca.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد( ،نویسنده مسئول)
doosti666@gmail.com
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مقدمه

نوناهی ّ
باه پایاان رساید .آن
نباو پیامبراساال
با هجر باه مدیناه ،دوران عیسای 
ّ
حضر  ،در مکه به تبلیغ اکتفا کارد و باا وجاود رنا  ،تیقیار و شاکنجه ،د از خشاونت
برنیاورد؛ اما پس از هجر  ،در لباا جناگساارری کارکشاته و سیاساتمداری کااردان
جلوه کرد؛ تا آن جا که تاریخ عرب و جهان را دنرنون ساخت .زدوخوردهای پیدرپای باا
قری  ،یهودیان و دیگر قبایل صور پذیرفت که به استقرار حکومات اساالمی انجامیاد و
عرب ،از قبایلی پراکنده ،به ملتی با دولتی مت رکز ،تبدیل شد .اینکه چرا پیامبر پس از
ورود به مدینه ،به جنگیدن روی آورد ،از پی مورد سخن بوده است و تبیینهاای مختلفای
ّ
مشیت و دستور خداوناد اسات؛ برخای دیگار از
از آن وجود دارد .برخی تبیینها بر اسا
ّ
تبیینها ،غایی است؛ یعنی علت حوادث را در انگیزهی پیامبر جستجو میکناد؛ برخای
هم ،مج وعهای از اهداف و انگیزهها را برای پیامبر برشا ردهاناد .هرچناد ج ا میاان
نفتهها مسیر خوبی برای نریز از قضاو و نقادهای پاس از آن اسات ،اماا بیشاتر از ذکار
احت ار مختلف و ناه متناقض و تأیید آنها نیست.
ّ
برای ن ونه ،جنگ میتواند ّ
چنانکه م کن است غنی تای
حس انتقا را تشفی بخشد؛ 
به ه راه داشته باشد .ه رنین م کن است به دستور خداوند باشاد ،اماا نبایاد از نمار دور
چناانکاه جنگیادن

داشت که جنگ برای انتقا  ،با جنگیدن برای غنی ت متفاو اسات؛
ّ
برای خدا ،شکلی دیگر دارد .کسی کاه بارای انتقاا میجنگاد ،باه تشافی خاارر بسانده
میکند اما کسی که برای غنی ت میجنگد ،به نرفتن اموال بسنده میکند .پس ن یتاوان

ّ
مج وعهای از عوامال نااه متنااقض را پاذیرفت و بار ه گای صایه نذاشات .ایان امار،
پژوه نر را وا میدارد تا دنر باار ،در جناگهاای پیاامبر درناگ کناد؛ درنگای کاه
ّ
توجه کیفی به جنگهای پیامبر و ه رنین نگاه به بافات ایان کان را مای-
ضرور
ن ایاند.

در تیلیل جنگهای پیامبر بیشتر به ک ّ یت اردوکشایهاا ،یعنای تعاداد ساریههاا و
درحالیکاه نگااه کیفای باه نبردهاا ا یعنای وقاوع یاا عاد وقاوع

غزوهها توجه شده است؛
درنیری ،ه رنین حجم نیروی حاضر در رویارویی ا مورد بی ّ
تاوجهی قارار نرفتاه اسات.
ه رنین در تبیینها ،باید بافت کن نیز مورد ّ
توجه قرار نیرد؛ یعنای بایاد جناگهاا را در

تقار میورهای ع ودی و افقی حوادث تفسیر کرد .میاور ع اودی ،حاوادای اسات کاه
پی از جنگها یا پس از آن رخ داده است و در تبیین این نبردها تأایرناذار اسات .میاور
افقی نیز حوادای است که مقارن این نبردها رخ داده است .در این جستار ،مورادی چاون
جایگاه قری  ،تعامل قریشیان با پیامبر  ،شرایط منجار باه هجار و شارایط حااکم بار
مدینه که به جهاد منجر شد ،به عناوان میاور ع اودی در تبیاین نبردهاای پیاامبر ماورد
ّ
توجه قرار نرفته است .ه رنین پی انها که به موازا نبردهای پیامبر منعقد مینردید،
به عنوان میور افقی مورد ّ
توجه قرار نرفته است.
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در پایان باید نفت که در این نوشته ،تنها جنگهای پیامبر با قاری ماورد بررسای
قرار نرفته است؛ چارا کاه از ساویی تبیاین دیگار جناگهاای پیاامبر مجاالی بای از
ننجای این نوشتار میرلبد و از دیگرسو ،مشت ن ونهی خروار است و جنگهای دیگار
پیامبر نیز میابق این الگو قابل تبیین و تفسیر است.
نیمنگاهی به تبیینها
 .1

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

 .1نگاااه غربیااان بااه جنااگهااای پیااامبر بااه یاان نونااه نبااوده اساات .روی آوری
پیامبر به جنگ ،سبب شد که برخی در اروپا ،باه ایشاان ،باه دیاد ّ
شایادی بنگرناد کاه
مایهی قادر رلبایاش قارار داده اسات؛ (آرمساترانگ)219 1383 ،
اعتقاد مرد را دست 
چناانکااه برخاای ،هاادف از ایاان جنااگهااا را غااار نری دانسااتهانااد؛ بااه نفتااهی اینااان،

غار نری ،خوی عرب بود؛ از این روی هرچند اهل مدینه ،برای جنگیدن خارج از مدینه
پی انی نداشتند اماا باه تیریان پیاامبر  ،باه حارص افتااده و ایشاان را یااری ن ودناد.
ُ
(أبوشهبة )70-69/2 1427 ،برخی ،رویآوری به جنگ را خوی ربیعات دانساتند؛ زیارا
مهاجران در خانهی انصار بودند و این میه انی ن یتوانست تا ابد ادامه پیدا کناد؛ ازررفای
کاری نیز برای امرار معاش مهااجران وجاود نداشات .پاس ربیعات زنادنی ،پیاامبر و
مهاجران را به غار نری فارا مایخواناد )Watt, 1961: 105( .درمیاان اروپاییاان ،نگااه
خوشبینانااهتری نی از بااه ای ان جنگهااا وجااود دارد؛ آرمسااترانگ باار ایاان باااور اساات کااه
پیامبر قان شده بود که برای فرار از پراکندنی و جنگهای قبایلی ،باید دینای در میاان

چرایی نبرد پیامبر

تبیینهای ارائه شده در باب چرایی تغییر رویکرد پیامبر
دو دسته جای داد

پس از هجر را میتوان در
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مرد حکمفرما باشد ،اما سیر حوادث ،پیامبر را به مدینه کشااند و درنیار جناگهاایی
بایهای برناماه ،بلکاه

کرد که از پی توق آنها را نداشت .او معتقد است که پیاامبر
بهدنبال سیر حوادث ،جنگها را در پی نرفت( .آرمسترانگ)222 1383 ،
 .2پژوهشگران مسل ان نیز در مورد چرایای روی آوردن پیاامبر باه جناگ ،بار یاك
سخن نیستند؛ چنانکه برخی ،اسال را دینی جهانی میدانند که باید آن را به هار وسایلهای
ّ
حتی جنگ ،انتشار داد( .الزیاری )14 1983 ،به بااور برخای دیگار ،پیاامبر در آغااز،
سعی کرد با تبلیغ به اهداف برسد؛ اما تبلیغ نتیجهای نداشت و قر ی راه دش نی در پی
نرفت .این امر ،نتوانست پیامبر را ناامید کند؛ پس او در موسم ح به دنبال یاورانی بود تاا
مبارزهی مسلیانه با قر ی را آغااز کناد و قار ی را باه پاذیرفتن اساال وادارد .او در ایان

مسیر ،توفیق یافت و توانست یااورانی بارای خاود بجویاد .پاس بیعات عقباهی اول را بایاد
نخسااتین پی اروزی و عقبااهی ّدو را پی اروزی ّدو نامی اد و رساایدن پیااامبر بااه مدینااه را
ملیقشدن فرمانده به سپاه دانست( .شیت خیااب )18-17 1422 ،برخای ،جنگیادن

با کافران را اصلی مهام و ه یشاگی تلقای میکنناد؛ کاه تشار ی آن چناد مرحلاه داشات.
مسل انان در ابتدا توان مبارزهی مسلیانه نداشتند؛ پس باید صبر میکردند تاا اساال ریشاه
دواند .پس از هجر پیامبر  ،فرصت تشر ی ایان واجاب فاراهم شاد و خداوناد آیا هی
جهاد را نازل کرد( .الع ری29/1 1415 ،؛ ال الکی )44-43 1426 ،میابق این دیدناه،
ّ
اسال  ،دین جنگ با کافران است .در مکه ،شرایط جناگ وجاود نداشات ولای در مدیناه
شرایط رز فراهم آمد و جنگیدن واجب شاد .پیداسات ایاننوناه تبیاینهاا ،بیشاتر رناگ
امبر در نبرد با قر ی ذکر شده اسات .باه
نمامی دارند .مجازا نیز از ج له اهداف پی 
باور برخی ،هدف پیامبر مجازا قر ی و مصادرهی اموالشان در پاساخ باه مصاادرهی
امبر باوده اسات .ایناان
اموال مهاجران بود .نروکشی نیز به نمار برخای ،از اهاداف پیا 
مینویند پی امبر قصد داشت با اموال غار شاده ،مسال انان را تقویات کناد و قاری را
وادارد که درمقابل ّ
امنیت تجار شا  ،به مسل انان آزادی دهد( .ابوشاهبه)96/2 1427 ،
این مسأله با نگاه فقهی نیز تبیین شده است .به اعتقااد شاهید میهاری ،انرچاه ّ
تعارض باه
کاروانهای قار ی باهخودی خاود ،کاار درساتی نیسات؛ اماا بارای رسایدن باه مصالیت
بزرگتر ،قابل توجیه است( .میهری ،بیتا )143


به کوتاه سخن ،تغییر روش پیامبر پس از هجر به مدینه و آغاز جنگ باا قار ی ،
به شکلهای مختلف تبیین شاده اسات .تبیینهاایی کاه نااه پیاامبر و مسال انان را باه
ش ّیادی و غار نری ّمتهم ساخته و ناه تأییدی بر خشونترلبی اسال اسات .انتقا کشای
و نروکشی نیز از اهداف پیامبر ش رده شده است .از این رو باید دنر باار ،باه بررسای
چرایی روی آوردن پیامبر به جنگ پرداخته شود.
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 .2قریش

چرایی نبرد پیامبر

سزاوار بود که پیامبر از افراد قبیلهای باشاد کاه از سااللهی اسا اعیل پیاامبر و خادماان
خانهی خدا بودند .سزاوار بود که پیامبر از مجاوران خانهی خدا باشد و زائاران خاناهاش را

به سوی بخواند .قری از نمر جایگاه معنوی ،شارافت نسابی ،مکاان زنادنی ،اارو و
موقعیت اجت اعی ،جایگاه بیمانندی در میاان دیگار قبایال عارب داشات .ایان امتیاازا ،
ّ
موقعیتی م تاز قرار داده بود .آنره از پیامبر نقل شده که «مرد در نیان
قری را در
و بد پیرو قری اند( ».مسلم ،بیتا  )1451/3نیاز ناواهی بار ایان میلاب اسات .نفاوذ و

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

برای تبیین چرایی رویآوری پیامبر به جنگ ،سخن را بایاد از قاری آغااز ن اود؛
قبیلهی پیامبر است؛ قبیلهای که از میان آنان برانگیختاه شاد و در میاان
چرا که قری  ،
آنان تبلیغ را آغاز کرد .این مردمان ،به چند دلیل مورد احترا دیگار قبایال بودناد؛ قاری ،
نسب خود را به اس اعیل فرزند ابراهیم میرساند که هر دو از پیاامبران خادا بودناد .دیگار
خانهی خدا بود .قریشیان با آبرسانی به زائران و غذا دادن باه
همجواری با 
افتخار قری  ،
ّ
خانهی خدا به مکه سرازیر میشدند ،احترا دیگر قبایل را به خود

فقیرانی که برای زیار
ّ
مین ودند .ارو  ،عامل دیگری برای قدرت ند شدن قری بود .موقعیت مکه سبب
جلب 
اروت ند شدن قری شد .هر ساله زائران فراوانی به سوی کعبه میآمدند و این سیل زائاران
ّ
ّ
خانهی خدا ،بازاری برای تجار در مکه فراهم آورده بود .قرار نارفتن مکاه در مسایر راه

ّ
بخور نیز سبب شد که مکه در مسیر کاروانهای تجاری قرا نیرد؛ کاروانهایی کاه قاری
از آنان مالیا مینرفت .عامال دیگار قادر قاری  ،هامپی اناان آن قبیلاه باود؛ چراکاه
قریشیان برای تجار با شا  ،ی ن و ایران ،با قبایلی که بر سر راه قرار داشتند ،پی ان بستند؛
وجود این همپی انها قری را قدرت ند ن اوده باود( .ابان اایار623/1 1417 ،؛ بغادادی،
28 1405؛ قنوا )14 1389 ،
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چناانکاه

جایگاه قری در میان دیگر قبایل نیز میتوانست دعو پیامبر را آسان کند؛
ّ
مکه افراد با اعتقاد را به سوی خود میخواند و مجاور با خاناهی خادا ،دعاو پیاامبر را
تسهیل میکرد .مخالفت قری نیز میتوانست کار دعو را مشکل کند.
ه زمان با برانگیخته شدن پیامبر  ،قری رشد یافته و به چند تیره تقسیم شده باود.
سران هر ین از تیره ها ،ارو و نامی برای خود باه چناگ آورده بودناد و بارای قادر و
ارو بیشتر ،با یکدیگر رقابت میکردند .در چنین فضایی از رقابت سران قبیلاههاا ،ههاور
ّ
موقعیات خاود را در خیار دیاده و باا
پیامبری از میان بنیهاشم سبب شد که برخی تیرههاا
دعو اسال مخالفت کنند .ابوجهل که از مخالفان اصلی پیامبر باود ،باه ایان میلاب
تصریح ن وده است
با فرندان عبد مناف ،بر سر شرافت ،در کشمکش بودیم .اگر به مردم غذا دادند ،ما هم
دادیم .اگر باری از دوش مردم برداشتند ،ما هم برداشتیم .اگر چیزی بخشیدند ،ما هم
بخشیدیم ... .اکنون ادعا میکنند :پیامبری دارند که به او وحی میشود .ما چگونه
میتوانیم این را جبران کنیم؟ به خدا قسم به او ایمان نمیآوریم و هرگز او را تصدیق
نمیکنیم( .ابن اسحاق)210 :1978 ،

به ه ین خارر بود که قری  ،مؤمنان بیپناه را زیر شاکنجه نرفات .بنایهاشام نیاز از
دش نی قری بی نصیب ن اندند و نزدین به سه سال را در شعب ابیرالب باهسار بردناد.
پس از رهایی از شعب ،ابورالب درنذشت و سختترین روزهای زنادنی پیاامبر آغااز
شد .پیامبر برای یافتن پناهی ،به رائف رفت که نتیجاه نبخشاید؛ بلکاه در راائف او را
سنگ زدند و قری را در جریان سفر پیامبر قرار دادند .از این پس ،کار ،سختتر شد
ّ
و پیامبر برای ورود به مکه پناه خواست .تنها راه باقیمانده ،تبلیغ در موسم ح بود ،تاا
شاید پناهی بیابد و بتواند دعوت را نسترش دهد .اینجا بود که با اهل یثرب آشنا شد و از
آنان پی ان نرفت که انر به آنجا بیاید ،از او دفاع کنند .قری  ،آ ناه بود که پیامبر از
دعو خوی دستبردار نیست .پس برآن شدند که از هر قبیلاه ،یان نفار بارای کشاتن
پیامبر انتخاب شود تا دعو پیامبر خات ه یابد و بنیهاشام نیاز نتواناد باه خاونخاواهی
برخیزد( .ابن هشا  )480-454-419-416/1 1955 ،در این بین ،پیامبر از دا قری
نریخت و به یثرب پناه برد.

 .3پس از هجرت به مدینه

ّ
حل مشاکال نباود .در مدیناه ،ج ع ّیات قابال ّ
تاوجهی از
هجر به مدینه ،به معنای
یهودیان حضور داشتند که ن ایتوانساتند بپذیرناد ،ماردی غیار از بنایاسارائیل باه پیاامبری
ّ
برانگیخته شده باشد .بنابراین به پیامبر به چشم ین مدعی دروغین و دش نی اعتقاادی
مینگریستند .از غیر یهودیان ،تنها تعداد اندکی به پیامبر ای اان آورده بودناد .برخای چاون
ُ
عبدلله بن ابی نیز به چشم رقیب و دشا ن باه پیاامبر ماینگریساتند( .فیااض)73 1385 ،
بنابراین پیامبر در مدینه با مشاکل حفاا ّ
امنیات خاود و مسال انان روباهرو باود .بادین
جهت ،با ورود به مدینه ،به امری بسیار مهمتر از جنگ پرداخت.

َّ
َّ
ذِین یقذاتلنن ِبذَنهم
أ ِذن ِلل ِ

هنوز پیامبر به مدینه نرسیده بود ،که آیهی جهاد نازل شد
َّ
ظ ِلمنا و ِإ َّن الله علی نص ِر ِهم لق ِذدیر (حا « )39/باه کساانی کاه جناگ بار آناان تی یال
اجازهی جهاد داده شد؛ چراکه مورد ستم قارار نرفتهاناد و خادا بار یااری آنهاا

نردیده،

چرایی نبرد پیامبر

 .4جهاد

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

انصار با پیامبر پی ان بساتند کاه باه ایشاان پنااه دهناد اماا ایان پی اان ،شاامل مهااجران
ن یشد؛ لذا پیامبر میان انصاار و بیشاتر مهااجران پی اان بارادری ایجااد کارد (ابان هشاا ،
 )507-504 1955و هر ین از مهاجران ،در ح ایت یکی از انصاار درآماد کاه از ساوی
قبیلهای ح ایت میشد .با این وجود ،نروه تاز هتأسیس مسل انان ،هنوز هم از سوی افرادی
ّ
در درون مدینه ازج له یهودیان ،تهدید میشد .پیامبر برای حل این مشکل نیز از پی ان
ک ن نرفت .پس در آغاز ورود به مدینه پی انی ع ومی منعقد سااخت و باا هار یان از
قبایل یهودی مدینه نیز به رور جدانانه پی ان بست (ابان هشاا 501/1 1955 ،؛ پیشاوایی،
208 1378؛ الع ری )107 1415 ،البته هنوز این خیر وجود داشات کاه قبایال خاارج از
مدینه ا به تیرین قری ا به مسل انان ح له کنناد؛ چارا کاه برخای باا قاری هامپی اان
بودند؛ برخی دیگر نیز انرچه همپی ان قاری نبودناد اماا دوسات نداشاتند کاه باا قاری
دش نی کنند و این ،مان انتشار اسال در میان آنان بود .بستن پی ان با این قبایل میتوانست
این مشکل را نیز از سر راه بردارد ،اما هیبت قری و نفاوذ آن ،ماان اصالی چناین پی اانی
ّ
جنگرلبی ،انتقاا -

بود .پیامبر برای حل این مشکل ،راهی در پی نرفت که ناه به
کشی و غار نری تفسیر شده است.
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ایننونه ،به پیاامبر اذن داده شاد کاه رویاارویی باا
تواناست( ».ترج ه مکار شیرازی) 
قری را در پی بگیرد .بی تردید پس از نزول این آیه ،دعو اسال فراتر از تبلیاغ رفات و
وارد فاز مقابلهی نمامی شد .این مقابلاه چناانکاه در آیاه آماده ،واکنشای باه ساتیزهجویی
قری بود .اما نباید چنین پنداشت که غزوهها و سریههای پیامبر برای مقابلاه باهمثال و
انتقا کشی از قری بوده است؛ چرا که شکل تعامال پیاامبر باا اسایران قاری و اهال
ّ
مکه پس از فتح ،شائبهی هر نوع کیناهجویی و انتقاا را از ذهانهاا دور میکناد .نگااهی
کیفی به این غزوهها و سریهها ،با توجه به بافت آ نها ،نشان میدهد که ّ
تیرکاا یادشاده،
بسیار هوش ندانه صور نرفته و بی از ُب عد نمامی ،ابعاد سیاسی داشته است .در ادامه به
تفصیل در این باب سخن خواهد رفت.
 .5غزوهها و سریههای غیر جنگی
غزوهها و سریههای پیامبر در مقابال قاری هجاده تاسات ،کاه ن ایتاوان ه اه را
جنگ نامید؛ چرا که ده مورد از این اردوکشایهاا ،باه درنیاری منتهای نشاده اسات؛ ایان
غازوهی باوا ،

غازوهی اباوا ،

سریهی خارار،
سریهی سیف البیر ،

اردوکشیها عبارتنداز
غازوهی

غازوهی بادر ال وعاد،

غازوهی ح ارا ارساد،

غزوهی سویق،
غزوهی ذوالعشیره ،

اینها اردوکشیهایی بود که به جنگ منتهی نشد .به نمر میرساد
غزوهی قضا  .
حدیبیه و 
پیامبر نیز ت ایلی به درنیری نداشت .در ادامه به تفصیل بیشتری ،از این غزوههاا و ساریهها
سخن خواهد رفت.
 .1پیامبر در «سیف البیر» ،ح زه را به ه راه سی سوار فرستاد تا راه را بر کااروان
سیصد سوار هی قری ببندند .انر پیامبر سر جنگ داشت ،باید ماردان بیشاتری باه ه اراه
ّ
ح زه میفرستاد؛ چرا که از حرکت کاروان ،مسیر و مکان آن میل بود ،پس باید از تعاداد
ّ
تقریبی مردان آن نیز می ل شده باشد .آنره رخ داد نیز ت ایل پیامبر به عد درنیری را تأیید
چنانکه مجدی بن ع ر نیز واسیه شاد و نگذاشات درنیاری میاان ایان دو واقا
میکند؛ 
شود .پیامبر از مجدی بن ع ر به خارر مان شدن از درنیری ،خرسند شد و از او تقدیر
ن ود( .واقدی10-9/1 1989 ،؛ ابن هشا )595/1 1955 ،
حالیکه  20یا  21نفر او را
سریهی خرار» را سعد بن ابی وقاص فرماندهی کرد ،در 
 « .2
ه راهی میکردند .در این سریه ،کاروان قری پی از رسیدن مجاهدان ،از خرار نذشته

بود و سعد انرچه دستور داشت کاروان قری را دنبال کناد ،اماا پیاامبر اجاازه ناداده
جلوتر رود( .واقدی11/1 1989 ،؛ ابن هشا )600/1 1955 ،
بودند که از خرار 
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غزوهی ابوا » هام مسال انان باه کااروان قاری نرسایدند .اماا ایان اردوکشای
 .3در « 
دستاوردی دیگر داشت و در بازنشت ،پیامبر با بنیض ره پی ان بست( .واقدی1989 ،
12-11/1؛ ابن هشا )591/1 1955 ،
غزوهی بوا » نیز به کاروان قری
 .4پیامبر در « 
12/1؛ ابن هشا )598/1 1955 ،

دسات نیافات( .واقادی1989 ،

 .5در «ذوالعشیره» پیامبر به ه راه  150یا  200نفر از یاران خود ،باه دنباال کااروان
قری رفت اما اینبار هم کااروان پای از رسایدن پیاامبر رفتاه باود( .واقادی1989 ،
12/1؛ ابن هشا )599/1 1955 ،
غزوهی سویق» ،تعقیب ابوسفیان بود که به ارراف مدینه هجو آورده و دو نفار را
 « .6
کشته بود .پیامبر به ه راه تعدادی از یاران خود ،در پی ابوسفیان رواناه شادند اماا بادو
دست نیافت( .واقدی181/1 1989 ،؛ ابن هشا )44/2 1955
چرایی نبرد پیامبر

 .8قری پس از بدر ،وعده کرده بود که در سال آینده ،در ه ان مکان ،باا مسال انان
بجنگد .وقتی زمان وعده فرا رسید ،پیامبر با لشکری به بدر رفت و ایننوناه نشاان داد
که مسل انان از قری هراسی ندارناد ،اماا نویاا بارای جناگ اشاتیاقی نداشات و از بادر

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

 .7روز پس از احد نیز پیامبر به شایوهی نبردهاای پیشاین ،یاارانی کاه در احاد شارکت
داشتند را ج کرد؛ او قری را تا ح را ارساد دنباال کارد .در آن میال ،پیاامبر باه
ا
درحالیکه مع ور چند نفر نرد ین آت

یاران دستور داد که هر کدا آتشی برافروزد ،
می نشستند .هدف این بود که دش ن با دیدن تعاداد فاراوان آتا هاا ،در میاسابهی تعاداد
مسل انان دچار خیا شود و از مسل انان بترسد .قری که در ح لهی دوباره به مدینه تردید
داشت ،پنداشت که پیامبر او و خزرج را ّمتید کرده و برای انتقاا  ،باه جناگ آناان
آمده است .این سبب شد کاه قاری فکار ح لاه را از سار دور کناد و باه سارعت بیشاتر
بازنردد( .واقدی340-339-338/1 1989 ،؛ ابن هشا )121/2 1955 ،
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ّ
بازنشت بی آنکه به مکه هجو ببرد .این غزوه ،بدون درنیری «بدرال وعد» خواناده شاده
است( .واقدی390-384/1 1989 ،؛ ابن هشا )209-208/2 1955 ،
غزوهی حدیبیه» بی از هر چیز موجب تردید در جنگبودن غزوههاسات.
 .9عنوان « 
ّ
در این غزوه ،پیامبر به ه راه مسل انان ،به قصد زیار خانهی خدا ،به سوی مکه روانه
شدند .در این سفر ،مسل انان به جای سالح جنگی ،شترانی برای قربانی به ه راه داشاتند.
ّ
(واقدی572/2 1989 ،؛ ابن هشا  )308/2 1955 ،آنان تاا حدیبیاه ا در نزدیکای مکاه ا
خاناهی
پی آمدند .اکنون قری دو راه بیشتر نداشت یا باید مان میشد که مسال انان ،
خاادا را زیااار کننااد ،کااه چنااینکاااری در ش اأن خادمااان خانااهی خاادا نبااود ،و یااا بایااد
ّ
میپذیرفت ،پیامبر ا که روزی از مکه نریخته بود ا در میان پیاروان باا شاکوه و وقاار باه
ّ
مکه بازنردد ،که این تیقیر قری بود .در این بین ،پیامبر به قری پیشانهاد صالح داد
(ربری )118/2 1407 ،اما قری ت ایلی به صلح نداشات .پیاامبر در مقابال چشا ان
سهیل بن ع رو و دیگر فرستادنان قری  ،با نارفتن بیعات شاجره ،قادرت را باه ن اای
نذاشت .سهیل این را به قری انتقال داد و دنر بار با پیشنهاد پی انی نزد پیاامبر آماد.
ّ
قری به دنبال این بود که مرد نگویند پیامبر باه زور باه مکاه آماده اسات .در نتیجاه در
پی انی معروف به «صلح حدیبیه» توافق شد که مسل انان بازنشته و سال دیگر میابق پی ان
برای سه روز زیار خانهی خدا بیایند .به موجب این پی ان ،قری نیز پاذیرفت کاه ماان
متعهاد شادند کاه باه ّ
پیوستن افراد و قبایل به اسال نشود .ه رنین هر دو ررف ّ
ماد ده
سال ،جنگ را کنار بگذارند( .واقدی633-572/2 1989 ،؛ ابن هشا )309/2 1955 ،
بنابراین با این روشها ،پیامبر در مقابل آزادی افراد و قبایل در نرویدن به اسال  ،به
جنگ خات ه داد و ّ
حتی از زیار آن سال صرف نمر کرد .در بازنشت از حدیبیه ،آیاا
َّ
نخست سورهی فتح نازل شد و پیامبر با خواندن آیه ِإنا فتحنا لك فت ًحا م ِب ًینا (الفتح« )1/ما
برایات پیااروزی آشاکار رقاام زدیام» ایاان پیاروزی را اعااال کارد( .ق اای314/2 1363 ،؛
ربرساای ،بیتااا 313/9؛ اباان هشااا  )309/2 1955 ،ایاان شاااهدی اساات باار ایاانکااه
پیامبر پیروزی را نه در جنگ ،بلکه در صلح میجست.
ّ
 .10سال دیگر پیامبر بهه راه مسل انان بارای زیاار خاناهی خادا ،باه مکاه سافر
غزوهی قضا» نا نرفت ،با می ونه ازدواج کرد .با پایاان
کردند .پیامبر در این سفر که « 

ّ
سه روز توافق ،قری از پیامبر خواست که مکه را ترک کند و دیگر هی  .باد بر پارچم
پیامبر میوزید و این بر کسی پوشیده نبود .در ه ین سال ،دو تن از دشا نان مهام اساال ،
ای ان آوردند؛ یکی خالد بن ولید بود که در احد ،با ساواره نماام  ،مسال انان را تاروماار
کرد و نتیجهی جنگ را تغییر داد ،و دیگری ع روعاص بود که برای بازنرداندن مهااجران
به حبشه رفته بود( .واقدی735-739-738/2 1989 ،؛ ابن هشا )371-370/2 1955 ،
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بنابراین بیشتر اردوکشیهای پیامبر را ن یتاوان جناگ نامیاد .ایان اردوکشایهاا باه
کروفرهایی 3شبیه است که به درنیری منتهی نشد .به نمر میرسد پیامبر قصد درنیری
نیز نداشت؛ زیرا قوایی که پیامبر برای دنبال کردن کاروان قری میفرساتاد ،باا تعاداد
مردانی که کاروان را ه راهی میکردند ،تناسب نداشت .ه رنین فرستادنان پیامبر در
صور فرار کاروانیان ،آنان را تعقیب ن یکردند کاه نشاان مایدهاد کاه چناین دساتوری
بیفایده نباود؛
نداشتند یا دستوری برخالف آن داشتند .اما این اردوکشیهای بدون جنگ ،
چراکه این کروفرهای خالی از جنگ ،مسل انان را باه عناوان یان قادر نماامی ّ
معرفای
میکرد و قبایل را به همپی انی با این نروه تازه شکلیافته تشویق میکرد.
چرایی نبرد پیامبر

 . 3یعنی نمایش شوکت و حشمت و جالل.

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

به نفتهی واقدی «پیامبر در این اردوکشیها ،قبایل را به هامپی اانی باا مسال انان
فرامیخواند .به تدری پیامبر و لشکریان با ه هی قبایلی که در مسیر کاروان قاری
هامپی اان شادند و قاری باهناچار مسایر
به س ت شا از سوی دریای سرخ قرار داشاتند ،
کاروانهای خود را تغییر داد( ».واقدی )197/1 1989 ،و ایننونه ،از همپی اناان و نفاوذ
قری میکاست و ّ
امنیت مسل انان را تض ین میکرد .ابن هشا  ،از میان قبایلی که در پی
بنیمدل
بنیض ره و 
این لشکرکشیهای به هاهر ناکا  ،با پیامبر پی ان بستند ،از دو قبیلهی 
نا برده است( .ابن هشا  )599/1 1955 ،لذا به نمار میرساد هادف از ایان کروفرهاای
ج عی ،جز ن ای اقتدار و ه رنین فشار اجت اعی به قری برای تشویق قبایال باه بساتن
پی ان نبوده باشد.
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 .6درگیری ناخناسته
نرچه کروفرها با هدف درنیری آغاز نشد اماا ه یشاه هام بادون درنیاری نباود؛ نااه
ّ
تیرکا به درنیری میانجامید .روش پیامبر در ایننونه موارد ،صاالبت هرچاه بیشاتر
در مقابل دش ن ،در عین درنیری حداقلی بود.
سریهی رابغ» ،پیامبر عبیدة بن حارث را به ه راه شصت نفر مأمور کرد که
 .1در « 
راه را بر کاروان دویست نفری قری ببندند .ه کدا از رارفین ،ناه بارای جناگ آمااده
شدند و نه صف کشیدند؛ تنها سعد بن ابیوقاص بود که چند تیر به سوی کااروان قاری
پرتاب کرد ،و چون قریشیان نریختند ،سعد از عبیدة بن حارث خواست که آناان را دنباال
کنند .اما عبیده کاه فرماناده باود (و دساتور پیاامبر را مایدانسات) ،چناین کااری نکارد.
(واقدی10/1 ،1989 ،؛ ابن هشا )591/1 1995 ،
 .2پس از تیرهایی که سعد بن ابی وقاص به سوی کاروان قاری پرتااب ن اود ،اولاین
درنیری در نخله اتفاق افتاد .پیامبر در ماه رجب ،عبدالله بن جی را مأمور کارد کاه
ه راه هفت یا هشت نفر ،به نخله رفته و کاروان قری را زیر نمر بگیرد .اما یاران عبداللاه
به کاروانی برخوردند که جز چهار مرد ،کسی آن را ه راهای ن ایکارد .آناان باه کااروان
درحالیکه رجب ،ماه حرا بود

ح له کردند و ین نفر را کشتند و دو نفر را اسیر ن ودند،
و آنان تنها مأموریت داشتند که از عبور و مرور کاروانهای قاری خبار آورناد( .واقادی،
16/1 ،1989؛ ابن هشا )602-601 1955 ،
 .3جنگ واقعی در بدر آغاز شد .در این جنگ ،پیامبر در پی کاروان قری روانه
شد ،اما ابوسفیا ن دانست که مسل انان در ک ین او هستند .پس مسیر کااروان را تغییار داد.
ّ
او فردی از بنیغفار را اجیر کرد تا از مکه ک ن بیلبد .مرد غفاری ،با بریدن ناوشهاا و
بینی شترش و دریدن لبا های  ،احساسا ع ومی را تیرین کرد و نزدین به هزار مرد
ّ
برای حفا کاروان روانه شدند .آنان راه بدر را در پی نرفتند؛ میلی که مسل انان منتمار
کاروان بودند .وقتی لشکر قری و مسل انان رو در رو شدند ،هر دو فه یدند که کااروان
ّ
از مسیری دیگر به سالمت به مکه رسیده است .در ایانجاا پیاامبر نشاان داد کاه باه دنباال
جنگ نیست و به قری پیا داد «اکنون کاروانتان باه ساالمت بازنشاته ،پاس نیاازی باه

جنگ نیست ».اما پافشاری ابوجهل باعث بروز جنگ شاد (ابان هشاا 667/1 1955 ،؛
موسی بن عقبه136-122 1994 ،؛ عییه بن می د)46-1 1971 ،
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 .4قری  ،به تالفی شکست بدر ،جنگ احد را به راه انداخت .نزدین به سه هزار نفر
اجتنابناپذیر

از قری و همپی انان با قصد ح له به مدینه به سوی احد آمدند .درنیری،
مین ود؛ پس پیامبر درنگ را جایز ندانست و با نیرویی بالغ بر هزار نفر به مقابله با آنان
شتافت( .ابن هشا 60/2 1955 ،؛ ربری)58/2 1407 ،
پایدرپای کاروانهاای

سریهی قرده ،از شرایط جدیاد پارده برمایدارد .پیاامبر
 .5
ّ
قری را تعقیب میکرد .او در این سفرها با قبایلی که از در مسیر کاروانهای مکه به شا ،
در ساحل دریای سرخ ساکن بودند ،پی ان بست .به ه ین علت مسیر یادشده ،دیگار بارای
عبور کاروانهای قری امن نبود .این سبب شد که قری کاروانهای را از ساوی عاراق
به شا نسیل دارد .اما پیامبر زید بن حاراه را به قرده ا از تواب نجد ا فرستاد تا کااروان
قری را غافلگیر کند .در این سریه ،قریشیان با برجانذاشتن اموالشان نریختند( .واقدی،
197/1 ،1989؛ ابن هشا )50/2 1955 ،

غزوهی فتح ،جلوه ای از تالش برای نسترش اساال بادون خاونریزی باود .پاس از
 .8
ّ
نقض پی ان حدیبیه توسط قری  ،پیامبر با سپاهی نران از مسل انان به سوی مکه روانه
شاد .هاام تعااداد سااپاه و هاام حرکاات ساری آن ،فرصاات ع اال را از قااری ساالب کاارد.
ّ
پیامبر دستور داد که لشکر بدون درنیری به مکه وارد شود .او به کساانی کاه در خاناه
ّ
ب انند یا در خانهی ابوسفیان یا در مسجدالیرا باشند ،امان داد .پیامبریپس از فتح مکه ،ناه
خانه ای را غار کرد و نه خونی ریخت و نه کسی را به بردنی و اسار نرفت ،بلکاه باا

چرایی نبرد پیامبر

سریهی عیص ،به فرماندهی زید بان حارااه انجاا شاد کاه در آن ،زیاد عاالوه بار
 .7
غنی ت ،چند تن را نیز به اسار نرفت( .واقدی)553/2 ،1989 ،

با قریش از منظر تحلیل کیفی و بافت کنش

 .6نبرد خندق را قری راه انداخت تاا اساال را ریشاهکن ساازد .قاری باا اساتعداد
تقریبی ده هزار نیرو ،به مدینه ح له کرد ،اما پیامبر از درنیری پرهیز کرد و در خنادقی
ّ
پناه نرفت .عاقبت ،قری بیهی دستآوردی به مکه بازنشت و دانست که توان نابودی
ا
اسال را ندارد .این پیروزی تقریبا بادون درنیاری بارای مسال انان حاصال شاد( .واقادی،
444/2 ،1989؛ ابن هشا )232/2 1955 ،
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نهایت احترا  ،با قری برخورد کرد و از باب تألیف قلاوب ،ساهم قابال تاوجهی از غناایم
حنین را به سران قری بخشید .این نشان میدهد که نبرد پیاامبر باا قار ی  ،ناه از سار
کینه باود و ناه بارای نرفات غنی ات( ،واقادی809-780/2 ،1989 ،؛ ابان هشاا 1955 ،
437/2؛ زرینکوب )37 1377 ،بلکه برای حفاهت از مسال انان و زدودن ماانعی باود کاه
قری در مقابل دعو اسال به وجود آورده بود .سال دیگر سنة الوفود نا نرفت؛ چراکه
قبایل از هرسو نروههایی برای اسال آوردن یا پی ان بستن ،به س ت مدینه روانه میکردناد.
ت ایل این قبایل به همپی انی یا نرویدن به اسال  ،نتیجهی مغلوب شادن قاری و پیاروزی
اسال بود.
نتیجهگیری
از آنچه بیان شد میتاوان نتیجاه نرفات کاه جایگااه و نفاوذ قاری در میاان قبایال،
تهدیدی برای مسل انان و مانعی بارای نساترش اساال باه شا ار میآماد .اردوکشایهاای
پیامبر در آغاز ،نه با هدف درنیری بلکه با هادف نشااندادن اقتادار خاود و مباارزه باا
اقتدار قری بود تا دیگر قبایل را به صلح ترغیب کند .پیامبر از این اردو کشیها بارای
چنانکه در غزوهی حدیبیه ،برای زیار خاناهی
فشار اجت اعی بر قری نیز استفاده کرد؛ 
ّ
خدا به مکه روانه شد و قری را بر سر دوراهی قرار داد و با بیعت شجره ،آنان را به صالح
ترغیب کرد؛ صلیی که در قرآن ،پیروزی آشکار نامیده شده است .پس پیامبر پیروزی
را در صلح میجست ،نه در جنگ ،و هدف او از غزوهها و سریهها ،بساتن پی اان باود ناه
انتقا یاا غاار  .غازوهی فاتح نیاز جلاوهی دیگاری از مساال تجاویی پیاامبر اسات؛
پیامبر ت ا تدابیر را بهکار برد تا فرصت مقابله را از قاری بگیارد ،اماا باا آناان باهساان
دش ن شکستخورده برخورد نکرد ،بلکه به اسال هاهری قاری اکتفاا و قلاوب آناان را
تألیف کرد .البته اردوکشیها ناهی به نبرد میانجامید؛ در این موارد ،پیامبر با شجاعت
کامل به مقابله میپرداخت ،هرچند که از درنیری اجتناب مین ود.
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