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 فصلنامه تاريخ اسالم

 پايیزشماره سوم، ، همدسیزسال 

 13، شماره مسلسل 3113

 

 

نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره 

از  )ص(اهداف غزوات و سرایای پیامبر اعظم

 منظر اسناد تاریخی

 

 77/8/13تاریخ تأیید:   31/1/13 تاریخ دریافت:

حمدیمحسین عبدالدکتر 
 

 هادی اکبری

از غرزاا  ا سررايا  اكررماهداف پیامبر 

مندان اي مورد توجه مستشرقان ا انديشمسئله

غیر مسلمان است كه آثار فرااانر  دراراره 

اند. ایشرتر مستشررقان اهرداف آن خلق كرده

را ماّدي ا در راسرتاي  هاي پیامبر اكرمجنگ

هراي ارداي ا سرلسه سیاسر  ا ها ا غار جنگ

پس از  دانند. اين مقالهم  اقتصادي پیامبر

انرردي شررده سررسنان مستشرررقان، ایرران قبقه

ديدگاه آنان را از منظر تراريس  ارزيراا  

كند ا اا استناد اه اسناد تاريس  نشران م 

ارا انيیرزه  هاي پیرامبراكرمدهد كه جنگم 

دفاع از اسالم ا مسلمانان ا اا اهداف اله  

ا انسررران  ان رررام گرفتررره ا منرررزه از 

ان دراراره آن هاي  اسرت كره مستشررقاتهام

 اند.ایان كرده حضر  

                                         

 المصسفی العالمیه. جامعة استاديار 

 ارشد تاريخ اسالم. پژاهدانش 
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تااریخ دادر ، غزوات، سرایا، مستشرقان، حضرت محمد هاي كلیدي:واژه

 .اسالم
 مقدمه

و اهداف آن نظار واحادي ندارناد. برخا  ا   هاي رسول خدامستشرقان درباره جنگ

ردند. ایشاان آنان با بررس  منصفانه اسناد و منابع تاریخ ، تحلیل نسبتاً قابل قبول  ارائه ك

اند را امري ضروري براي حیات اساالم و مسالمانان دانساته هاي عصر پیامبر اكرمجنگ

را مااديي و باا انگیازه  هااي پیاامبر اكارماما گروه دیگري ا  مستشارقان، اهاداف جنگ

 اند.خشونت طلب  و به دست آوردن غنایم، تفسیر و تحلیل كرده

تاوان نداد و را با دو شیوه م  ر پیامبر اكرمهاي عصاظهارات مستشرقان درباره جنگ

 :ار یاب  كرد

 را به عنوان ندشاه راه حضارت . با مبان  نظري اسالم؛ یعن  قرآن و سنت پیامبر3

 مورد سنجش قرار دهیم.

 . بر اساس اسناد تاریخ ، آراي آنان را ار یاب  كنیم.7

دصاود ا  مستشارقان در ایان كنیم. ممسالله را بررسا  ما  ؛در این مداله با شیوه دويم

مداله، ساكنان مغرب  مین هستند كه درباره شرق و اسالم مطالعاات  دارناد و اظهاار نظار 

 1اند.كرده
 

 از منظر مستشرقان هاي پیامبراهداف جنگ

هاي عصار پیاامبر توان آراي مستشرقان دربارة اهداف غزوات و ساریهبه طور كل  م 

 دي كرد:بنرا در پنج قسمت دسته اكرم
 

 . تأمین زندگي و معیشت مسلمانان1

باراي نجاات پیاروان  دانند كه پیامبر اكارمبرخ  ا  مستشرقان جهاد را راهكاري م 

المعارف آمریكانا در  ةدر دائر پيامبر اسالمدست  ارائه كرد. نویسنده مداله خود ا  فدر و تنگ
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 نویسد:باره م این

ش پيروان خود كه از مكهه ررختههه به زودي با ضرورت تأمين معا محمد

شدند و هم چنين تازه مسلمانان كه در مدخنه، بودند و اكنون مهاجران ناميده مي

براي تأمين نيازهاي آنها،  شدند مواجه رردخد. محمدانصار )خاوران( ناميده مي

قطع طرخق كردن كاروان را كه در راه بازرشت از سورخه بود مشروع دانسهت... 

بدر قدرت دنيوي اسالم را بنا نهاد از اخن پس، اسالم وضهع ناهامي  پيروزي در

 2مسهحكمي خافت. سال بعد ابوسفيان براي جبران شكست لشكر كشيد.

هاي سریع مسلمانان را نه باه منظاور گساترس اساالم، ویلیام مونتگمري وات پیرو ي

مانان در جهاان هاي مسالداند. وي كه ا  دوران پیرو يبلكه براي كسب غنایم جنگ  م 

هاي نویسندگان مسلمان در كند، ضمن رد تالسطلب  مسلمانان تعبیر م به دوران سیادت

هاي مسلمانان براي كساب غناایم كند كه لشكر كش رد این دیدگاه، به دراحت بیان م 

 كند.نیز آن را تأیید م  هاي دوران پیامبربوده است و اتفاق

و « غازوه»)به معناي خساارت و مصایبتب باه جااي من به كاربردن واژه ر یه ضوي 

نشاین، عملا  رایاج گونه حمالت در میان قبایل عرب بادیهشود كه اینیادآور م « سریه»

جای  كه هدف ا  آن به دست آوردن مال بوده است، كمتار افاراد در آن بوده است و ا  آن

 ك ار س درآمده بود.نشین به دورت یاند. بنابراین براي اعراب بادیهشدهكشته م 

پس ا  آن كه قبایل مختلف شبه جزیره عربستان را متحد كرد، براي ایان كاه  محمد

دیگر را بگیرد و راه  باراي رهاای  انارژي متاراكم هاي قبایل بر یكاندا يجلوي دست

ها و هاي پایان  حیااتش، برناماه حملاه باه سار مینحمله و هجوم آنان پیدا كند، در سال

هااي مانظم میاان گر را سامان داد كه این امر در  ماان خالفات عمار باه جنگقبایل دی

 3هاي بیزانس و ساسان  منجر گردید.مسلمانان و ارتش

هااي دادر اساالم را چنین نویسنده كتاب تمدن قرون وسطا نیز علت ادل  جنگهم
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 نویسد:توماس آرنولد م  4داند.هاي مادي آنان م فدر مسلمانان و نیا مندي

روحيه پست مادي و عالقه اعراب براي به چنگ آوردن غناخم، عامل اصلي 

هاخشان بوده است؛ زخرا اعراب اقوام صاحب و نيروي اساسي به پا دارنده پيروزي

اند. اخن قوم براي فرار از مشكل ررسنگي نيازمنهد تهر  پشهكار و ستت كوش

 5بودند. صحراي خشك و رسيدن به اراضي پر ثروت و مرفه مجاور خوخش

هااي نیز همین دیدگاه را درباره جنگ 7بولو ستانل  الن 6افرادي چون ایرام الپیدوس

 دارند. پیامبر اكرم
 

 طلبي تازه مسلمانان. اشباع روحیه جنگ2

دانناد باه میال را پاساخ  م  برخ  ا  مستشرقان، دستور جهااد باه وسایله پیاامبر

لمانان حجا  وجاود داشات. نویسانده فصال گري كه در وجود تا ه مسطلب  و غارتجنگ

 نویسد:در تحلیل خود ا  جهاد م  تارخخ اسالم كمبرخجدر   ندگ  پیامبر

غزوه و جمع آن مغازي، عادت و پيشه مرد عرب چادرنشين، در واقع نهوعي 

هها ربهودن ترخن ههد  اخهن جنگشد. قبل از اسالم، معمولورزش محسوب مي

  8ض بود.هاي معارروسفند و شهر رروه

 نویسد:هاي ددر اسالم م سپس وي با اشاره به برخ   ا  جنگ

بسياري از صحرارردان و شهرنشينان، بهه ديخهل سياسهي و خها غيهر دخنهي 

 9آوري غناخم، به اخن دولت پيوسهند.چون ميل به جمعهم

 دهد:و چنین ادامه م  

ح و صفا زندري ( طبيعهاً خواهان آن بود كه پيروانش با هم در صلاو )محمد

هاي ضهد دخگهر قباخهل صهر  جا كه توان اعراب، بيشهر در جنگكنند امّا از آن

شد تا اخن انرژي صر  آن رردد. اخهن رزخني پيدا ميشد، در نهيجه باخد جايمي
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رزخني از پيش در مفهوم جهاد خا جنگ مقدس نهفهه بود، امهري كهه اساسهاً جاي

 10شد.م نيز ميشامل خك غزوه بود و شامل كسب غناخ

 نویسد:م  آورد محمدو در جاي دیگر به عنوان دست

به مناور جلوريري از مهالشي شدن جامعه، آن هم به سهبب قهدرت جنهگ 

 11تفكر جهاد را مطرح كرد. افروزانه آنان، پيامبر

تهأثير اسهالم بهر اروپهاي مونتگمري وات در مجموعه گفتارهای  كه ا  وي با عناوان 

 نویسد:ر شده است م منتش قرون وسطا

ها هاي بدوي بود كه قباخل عرب قرنحمله مسلمانان... شكل دخگري از غارت

 12خو ررفهه بودند.به آن
 

 . اعمال خشونت بر غیر مسلمانان و گسترش اسالم3

دانند كه براي ساركوب پیاروان ادیاان برخ  ا  مستشرقان، اسالم را دین خشونت م 

 3733ا مطرح كرده است. دیوید هیوم، فیلسوف انگلیس  )دیگر و گسترس اسالم، جهاد ر

در فصل مدایساه ادیاان در ایان بااره  تارخخ طبيعي دخنمب در رساله خود درباره  3771ا 

 نویسد:م 

رخزي شهروع كهرد حههي ريري بيشههر و خهوناسالم از ابهدا با اصول ستت

هها را از لعنهت و رخهزد، آنامروز هم اررچه آتشي بر سر پيروان ادخان دخگر نمي

 13رذارد.نصيب نميوعده جنگ بي

 گوید:م  14هامبرت روم 

دخن خود تا آن جا جدّي بودند كه ههر كجها كهه بهه  ةآنان )مسلمانان( دربار

رسيدند، بدون هيچ ترحمي به كشهار كساني كه عليه دخن آنهان تبليه  قدرت مي

 15كردند.كردند اقدام ميمي
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  به نام با ورت باه توضایو واژه جهااد پرداختاه و در یك  دیگر ا  مستشرقان انگلیس

 نویسد:سخنان  كه گوی  خود آن را وضع كرده است، درباره این واژه م 

اي است عربي و به معناي مبارزه شرعي است. جهاد كه به عنوان جهاد واژه

نهاده شده، بهر اخهن مفههوم  تكليفي دخني بر دوش همه پيروان ]حضرت[ محمد

ت كه چون دخن اسالم داراي اعهبار جهان شمول است، باخد حههي ارهر اسهوار اس

ستنان ادامة  افراد بشر انهشار خابد. او در ةهميزم باشد به زور اسلحه، در بين 

باخست عليه اهل كهاب )خعنهي مهوليهان نوخسد: در اسالم سنّهي، جهاد ميخود مي

و نيهز عليهه مشهركان  مقهدر كهب مقدّس و برتر از همه خهودخهان و مسهيحيان(

 16ترتيب داده شود تا به اقهدار اسالم رردن نهند و به اسالم بگروند.
 

 . انتقام و تسویه حساب با مخالفان4

دانناد ها را انتدام مسلمانان ا  اهال مكاه م برخ  ا  مستشرقان، هدف غزوات و سریه

در  پيهامبر اسهالم حمهدمكه آنان را ا  شهر و دیارشان بیرون كرده بودند. نویسنده مداله 

 نویسد:باره م المعارف اسالم لیدن در این ةدایر

ارتقاي مكه به مركز اسالم، وظيفه جدخدي برعهده پيامبر نهاد كه مسلماً وي 

بيني كرده بود. هنگامي كه زخارت اماكن مقدس در مكه و اطرا  آن آن را پيش

بهراي ورود بهه سهرزمين براي مسلمانان واجب شد، آنان نارزخر شدند تا راهي 

خابي جا كه دسهت(. از آن22، 22 مقدس بيابند كه از آن اخراج شده بودند. )حج

رسيد، يزم بود ورود به مكه آميز، غير ممكن به نار مينامه صلحبه خك توافق

كهرد؛ با توسل به زور انجام ريرد. پيامبر نيز باخد با مردم مكه تسوخه حساب مي

ن راندن او از شهر، در نار جهانيان بر او غلبهه خافههه بودنهد و زخرا آنان با بيرو

عذابي كه مكرراً به اخشان وعده داده بود ه كه تا حدي به شكل مجازات كليشهه 
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بوده ه تحقق نيافههه بهود. اخهن مسهمله موجهب « هاي عذابداسهان»دخنان در بي

بها « زه جنهگاجا»صدور فرمان الهي جدخدي رردخد كه در مهون سيره با عنوان 

مشركان، از آن خاد شده است. انصار مهعههد شهده بودنهد تنهها در صهورتي كهه 

آماج حمله قرار ريرد، از او دفاع كنند، و تجار مكه ماخل نبودند با آغاز  پيامبر

جنگ، در حق او لطفي كنند. مهاجرخن براي جنگيدن پيمان نبسهه بودند، و بسيار 

نزله اههالي مكهه بها اعضهاي قبيلهه خهود و شان بود كه به مبرخال  احساسات

را به شهدت  خوخشاوندان هم خونشان بجنگند. از آخات قرآن كه پيروان محمد

و آخهات بعهد و غيهره(  33( 22؛ حج )212( 2كند )بقره)باره مالمت ميدر اخن

 17شد. توان فهميد كه متالفت آنان تا چه حد باعث رنجش محمدمي
 

 انان. دفاع از اسالم و مسلم2

ناپااریر بااراي حیااات هاااي داادر اسااالم را امااري اجتنابنگر، جنگمستشاارقان واقااع

عهذر تقصهير بهه پيشهگاه »دانند. جان دیون پورت، نویسندة كتااب مسلمانان و اسالم م 

باراي تبلیاآ آیاین  به رفتاار حضارت موسا  ضمن تشبیه رفتار پیامبر« محمد و قرآن

كناد. را ردي م  ور و شمشیر ا  سوي حضرت محمادآسمان  خویش، اتهام نشر اسالم با  

 نویسد:او م 

رونه كه حضهرت موسهيهمان شهارع و ناشهر قهانون بهود بهراي نجهات  

كهرد بهه اسرائيل از مصر به زور و قدرت مهوسل شد و ارر چنين كاري نميبني

توانست قومش را نجات دهد. با اخن حال تا كنون هيچ كسي خافت نشده خقين نمي

 خواهي كند.طلبي و قدرتآن حضرت را مههم به جاهكه 

نيز براي وحدت جوامع پراكنده شبه جزخره عربسهان كه بهه  حضرت محمد

دخگر در حهال نهزاع و جهدال بودنهد راه قباخل مهعدد تقسيم بودند و اغلب با خك



 

 

 

 
 

 

 

 

نقد ا اررسی ديدگاه مستشرقان درااره اهداف غزاا  ا 

 ... سرايای پیامبر

 

 

 

 

 

31 

دخگري نداشت جز اخن كه به عنوان راهنما و سردار آنها قيهام كنهد و از قهدرت 

طوري بود كه به كلي او  اسهفاده نماخد. در هر حال وضع و رفهار پيامبرناامي 

 18داشت.نگاه مي طلبي منزهرا از تهمت جاه

اي كههه در مكههه محمههد، سهههاره»ب فرانسااوي در كتاااب M. savaryام. ساااواري )

 ، به دفاع ا  جهاد مسالحانه آن حضارتطلب  پیامبرضمن رد ادعاي جنگ 19«درخشيد

توانسات ا  خواسات جناگ كناد و تاا م هرگز نم  وي عدیده دارد كه پیامبر پردا د.م 

 آورد كه:به جهاد مسلحانه روي م  كرد. تنها  مان  آن حضرتجنگ دوري م 

هاي جاهالنه و خشاك ماردم ساودمند .  بان و منطق نیرومند اسالم به علت تعصب3

 نبود.

رشكن  احزاب مخالف، مانناد كفاار و هاي سیاس  خود به علت كا. پیروان او ا  روس7

 بردند.یهودیان كاري ا  پیش نم 

 افتاد.. جای  كه آبرو و شرافت مسلمانان در خطر م 1

 نویسد:این نویسندة فرانسوي در ادامه م 

در هر عصر و زماني دفاع از عقيهده و اخمهان شاخسههه و پسهندخده اسهت و 

پرداخت و جنگ در نان به جهاد مينيز در راه خدا و براي دفاع از مسلما محمد

20چنين صورتي جهاد انساني است.
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 ها مذاهب و ادخان دخگرند.كه در دنيا سبب اساسي براي جنگ

دخهد مي خوانهد،تورات را مي ( ارر محمد.)و اخن اخهصاص به اسالم ندارد

ههاي هاي مقدسي را به راه انداخهه كه دو هزار سهال قبهل از جنگموسي جنگ

دخهد پادشهاهان كهرد، ميمحمد بر پا شدند. ارر كمي بيشهر تورات را مطالعه مي

جنگيدنهد و خواههد دخهد كهه اسرائيل بيش از او براي دفاع از عقاخد خود ميبني

وانين مذهبي رذراندند كه هيچ قابل هاي دخني خود قهاي قدخم براي جنگعبراني

 اجازةةرخزي نبهود. او بهه اسهير خونتشنة قياس با قوانين امروز نيست. محمد 

 21داد تا اخن كه خا جزخه بدهد و خا اسالم را قبول كند.انهتاب مي

 

 دیدگاه مستشرقان تأمالتی دربارة

قباول، تماام  هااي تااریخ  و بادون ارائاه اساناد قابالخاورشناسان بر خالف واقعیت

هاي ددر اسالم را هجوم  گرفته و در ددد توجیه اهداف و انگیزه مسلمانان ا  ایان جنگ

كاه آراي هااي تااریخ  اسات. عاالوه بار ایناند كه این برخالف واقعیتها بر آمدهجنگ

باه هایو وجاه ترین متن دین  مسلمانان یعنا  قارآن آماده چه در ادل آنمستشرقان با 

چاه را كاه و مستشرقان باید براي اثبات دیدگاه خود، بتوانناد نادرسات  آن دخوان  ندارهم

. باراي روشان اند، اثبات كنندها بیان كردههاي جنگمسلمانان خود دربارة اهداف و انگیزه

شدن مطلب، در این جا ابتدا باه اهاداف و ماهیات جهااد در اساالم ا  نظار قارآن اشااره 

22كنیم.م 

 

باراي دفااع ا  « محمهد الرسهول، حيها »ب در كتااب R. F Boodliآر. اف. باودل  )

 نویسد:م  و رد تهمت جنگ طلب  ا  آن حضرت پیامبر

زند و ريرند كه او آتش جنگ را دامن مياخراد مي انهقاد كنندران بر محمد

كنند. به خيال اخهن كهه نوخسان بسيار قلم فرساخي ميباره بعضي از تارخخدر اخن 

اند نوخسان فراموش كردهها را به وجود آورد. اخن تارخختنها محمد اخن نوع جنگ
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هاي  ندگ  بشر است. اسالم به عنوان دین جامع باراي دفاع و مسلله دفاع كه ا  ضرورت

قارآن هاي در بند، مسلله جهاد را مطرح كرده اسات. حیات خود و پیروانش و نجات انسان

 23شد.فرماید كه اگر دفاع نبود مراكز عبادي و بندگ  خداوند ویران م كریم م 

آمیز و باا شارافت باراي هماه اسالم به عنوان مكتب  آسمان  خواهان  ندگ  مسالمت

ها است. به همین جهت، ادل برتر ا  نظر اسالم دلو است امياا اساالم باا پاریرس انسان

وت  نسبت باه حاق و باطال را نیاز باا شارافت انساان  تفاذلت و ظلم مخالف است و ب 

 داند.ناسا گار م 

ا  نظر قرآن، جهاد چه در راه دفاع ا  جامعه اساالم  و حداوق مظلوماان باشاد )جهااد 

باشد در هار داورت دفااع ا   24دفاع ب و چه براي تبلیآ و گسترس اسالم )جهاد ابتدای ب 

 خواهان و قدرت طلبان.حدوق انسانیت است، نه اشباع خودكامگ  دنیا

را باا « قتاال»و بیست باار واژه « جهاد»رو خداوند در قرآن كریم، یا ده بار واژه ا  این

آورده است. این قید بر این امر داللت دارد كاه جهااد و قتاال، فدا  « اهللف  سبیل»كلمه 

لب  و طباید براي خدا باشد و چنین هدف  محال است كه با خود محوري،  ورگوی ، سلطه

گرای  سا گار باشد. به همین جهت ا  نظر اسالم، هر جنگ و ستیزي  كه باا هادف منفعت

طلب  و به دست آوردن مال و ثروت نامشروع و براي استثمار دیگران باشد، ظلم تلدا  جاه

 شود. گردد و ناپسند شمرده م م 

هااي آ اده و ملتجنگ با هدف دفع تجاو  و دفاع ا  حق و حدیدت، ا  نظر ادیان اله  

و فرهیخته نه تنها مرموم نیست بلكه مورد ستایش است. بدون تردید اگر ملتا  باه بهاناه 

این كه ما طرفدار دلحیم در برابر متجاو  مداومت و پایاداري نكناد باه طاور قطاع ماورد 

گیرد؛  یرا این كار در واقع تسالیم شادن و ذلات اسات. طباق مرمت عدالي عالم قرار م 

ن كریم در همه ادیان توحیدي این نوع جنگ وجود داشته اسات و تشاریع آن باه بیان قرآ

 25دین اسالم اختصاص ندارد.
 

 ب( ناسازگاري سخنان مستشرقان با اسناد تاریخي

 كنیم.را ا  منظر تاریخ  بررس  م  اهاي رسول خدسپس جنگ 
 

 الف( ناسازگاري آراي مستشرقان با تعالیم قرآن

اناد باا قارآن بیاان كرده هاي پیامبر اكرممطالب  كه مستشرقان درباره اهداف جنگ

هااي بوده است تفاوت دارد. ا  نظر قارآن، هادف ادال  جنگ كریم كه ندشه راه پیامبر

 اسالم و مسلمانان بوده است.ددر اسالم، دفاع ا  كیان 

اي ا  خاورشناسان اعتراف كردند. جهاد در اسالم قانون  است باراي گونه كه عدههمان
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هاي تاریخ  و بدون ارائه اسناد مورد قبول مورخان، همه خاورشناسان برخالف واقعیت

هاي مسلمانان ا  توجیه اهداف و انگیزه هاي ددر اسالم را هجوم  گرفته و در دددجنگ

هااي دهند كه بیشتر جنگاند. در دورت  كه اسناد تاریخ  گواه  م ها بر آمدهاین جنگ

هااي هجاوم  عصر نبوي با انگیزه دفاع ا  هست  مسالمانان انجاام گرفتاه اسات. جنگ

 شود.ته م مسلمانان نیز اهداف انسان  داشته است كه ا  دید هر انسان منصف  پریرف
 

 بر اساس اسناد تاریخي هاي پیامبراهداف و علل جنگ

 شوند:بندي كل  به چهار دسته، تدسیم م غزوات و سرایاي عصر نبوي را در یك جمع

. جناگ باه خااطر 1گیراناه )دفااع  در قالاب تهااجمب؛ پیش . تهااجم 7ِ. دفاع ؛ 3

اع ا  حاق اهلل و حداوق انساان  . جنگ براي دف1شكن  یا خیانت ا  سوي مخالفان؛ پیمان

 شویم.ها را با بررس  علل و اهداف آنها متركر م ها. در ادامه هر كدام ا  این جنگانسان
 

 . غزوات و سرایاي دفاعي1

غزوات و سرایای  كه در مدابل تهاجم اعراب و مشركان مكه و دیگار ندااع عربساتان 

وقاوع آن ندشا  نداشاتند و در ایان دورت گرفته است، غزوات  هستند كه مسالمانان در 

ها به دفاع ا  خود پرداختند. این دسته ا  غزوات و سرایا عبارت هستند ا  غزوات بادر جنگ

بار  .هاي كر  بن جابر و عبیده بان حاار اول ، سویق، احد، احزاب، غابه و دو سریه به نام

م قارار گرفتاه و در مسلمانان مورد هجو ،هااساس گزارس منابع تاریخ  در تمام این جنگ

 اند.برابر حمالت مشركان ا  خود دفاع كرده

هاي مدینه دورت گرفتبه عنوان نمونه، بدر اول  در پ  حمله به گله

26

و غزوة سویق  

در پ  حملة ابوسفیان به مدینه رخ داد.
27
در غزوة احد نیز قریش به خاطر انتداام كشاتگان  

ین جنگ احزاب با هجاوم قاریش و همراها  چنهم 28خود در بدر، این جنگ را بر پا كرد.

در غاباه نیاز، علات وقاوع  حمله به شتران شیري پیاامبر 29همه مخالفان داخل ، رخ داد.

ا  ایان  32و عبیده بن حاار  31چنین دو سریة كر  بن جابرهم 30اي به همین نام بود.غزوه
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ان ماورد هجاوم دسته هستند. در تمام این نبردها بر اساس گزارس منابع تاریخ ، مسالمان

 اند.قرار گرفته و ا  خود دفاع كرده
 

 . غزوات و سرایاي تهاجمي2

هاي تجااري قاریش های  كه آغا گر آنها مسلمانان بودند، حمله به كاروانبیشتر جنگ

بوده است. ا  مجموع یا ده جنگ  كه ابتدا به وسیله مسلمانان آغا  شاده اسات، تعاداد ن اه 

هاي تجاري قریش بوده است كه شامل چهار غزوه به كاروان یاب  بهحمله به منظور دست

بان  ةهااي ساریة حمازو هفات ساریه باه نام 36و بادر 35هذوالعشیر 34بواع، 33هاي ابواءنام

ساریه  یاد بان  39،ةسریة  ید بن حارثه بن قرد 38سریة سعد بن اب  وقاص، 37عبدالمطلب،

 41و سریة بن  عبس است. 40حارثه بن عیص

كه هدف ادل   42اي با نام ف رع استنیز وجود دارد كه یك  غزوه دو حملة نظام  دیگر

ده  عباداهلل بان جحاش اسات كاه اي به فرماانوقوع آن، معلوم نیست و دیگري سریه

مورخان درباره دلیل وقوع آن، اختالف نظر دارند و به سبب اهمیت و چگونگ  وقاوع ایان 

 سریه، در مباحث آینده آن را بررس  خواهیم كرد.
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ههاي هاي مسلمانان از حمله بهه كاروانل و انگیزهعل

 تجاري

ا  آن جا كه مشركان اموال مسلمانان را در مكه به سبب مسلمان شادن آنهاا، باه  ور 

هاي قاریش باراي جباران توان گفت كه حمله به كاروانتصاحب و ضب  كرده بودند، م 

خواسات هیب بن سنان م هاي مسلمانان بوده است. به عنوان نمونه،  مان  كه دخسارت

ا  مكه به مدینه مهاجرت كند مشركان قریش به او گفتند: تو در شرایط  به این شهر وارد 

شدي و نزد ما آمدي كه فردي فدیر و حدیر بودي. تو در شهر ما داراي ثروت و مال شادي 

خواه  مال و ثروت  را كاه در ایان شاهر باه دسات و به موقعیت كنون  رسیدي. حال م 

ر ردهآو اي به همراه خود ا  این شهر خارج سا ي؟ به خدا ساوگند كاه چناین چیازي میساي

نخواهد شد. دهیب به مشركان گفت: اگر من مالم را براي شما گراشته و باروم، مارا رهاا 

خواهید كرد؟ مشركان پاسخ مثبت دادند و دهیب اموال و ثاروت خاود را باراي مشاركان 

 43رت كرد.مكه بر جاي گراشت و به مدینه هج

چنین، هنگام  كه بن  جحش ا  مكه هجرت كردند و به مدیناه آمدناد، ابوسافیان هم

هاي آنان را كه خال  بود و به درب آن قفال  ده شاده باود باه  ور تصااحب كارد و خانه

 44ها را به شخص  به نام عمرو بن علدمه فروخت.خانه

به هادف خاود كاه ناابودي گر آن است كه كفار قریش براي رسیدن این رفتارها بیان

اسالم و مسلمانان بود ا  هیو كوشش، مشروع و غیر مشاروع  فروگارار نكردناد. در ایان 

حال، نباید ا  مسلمانان انتظار داشت كه براي به دسات آوردن حاق خاود كاه باه وسایله 

گرفتناد. كردند و حق خود را ا  مشاركان باا  پاس نم قریش ا  بین رفته بود اقدام  نم 

  مانند ضب  اموال مسلمانان و شاكنجة شادید آناان باه دسات كفاار قاریش، باه مسائل

 داد.مسلمانان براي احداق حدوق ا  دست رفتة خود اطمینان بیشتري م 

بخشاید، هاي قریش مشروعیت م هاي مسلمانان به كاروانجهت دیگري كه به حمله

شادند. آناان در ان م مسلله تضعیف نیروي نظام  قریش بود كه همواره متعرض مسالمان

طول سیزده سال  كه مسلمانان در مكه بودند ا  هیو توطله و آ اري علیه مسالمانان دریاآ 
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هاي ابتدای  مسالمانان بار ضاد مشاركان، نكردند. در حدیدت، یك  ا  عوامل ادل  حمله

 تاوانگیر كردن قریش و با داشتن آنان ا  تجاو  به مدینه بود كاه ایان مسالله را م  مین

 استراتژي مهم مسلمانان دانست.

هااي تجاارت  قریش براي تجارت با سر مین شام، اهمیت خادا  قائال باود. كاروان

پیمودناد كاه ا  میاان قریش در هنگام حركات باه ساوي سار مین شاام، مسایري را م 

گرشات. مسایر عباور ایان هاي رضاوي ا  میاان مدیناه و دریاا م های  درون كوهدشت

هاي قریش شابیخون  ده و توانست بر كاروانم  یك  مدینه بود و پیامبرها ا  نزدكاروان

نمودند، مورد تهدید قارار دهاد. بناابراین گاه عمدة مادي آنان را كه به آنان اعتماد م تكیه

 45فعالیت خویش را علیه این راه متمركز كند. رسید كه رسول خدامنطد  به نظر م 

و افزایش قدرت حكومت اساالم   ت رهبري پیامبرها سبب تحكیم موقعیاین فعالیت

ا  چنان قدرت  برخاوردار شاده  هاي نظام  به مشركان فهماند كه پیامبرگردید. اقدامم 

تواند منافع قریش را حت  در نداع نزدیك مكه به خطر اندا د. ا  این پاس، راه است كه م 

ن همراه داشاتن تعاداد  یاادي هاي قریش بدوتجاري شام به مكه امنیت نداشت و كاروان

بنابراین یكا  ا  علال حملاه مسالمانان باه  46یافت.نیروي نظام ، امكان رفت و آمد نم 

 انگیزي ا  جانب مشركان مكه بوده است.هاي قریش، سلب فتنهكاروان

دیگر آن است كه عامل ادل  درگیري مدینه و مكه، مشركان مكه بودناد.  مسلله مهمِ

چاون توانست هم، انسجام پیدا كرده بودند و طبیع  بود كه قریش نم مسلمانان در مدینه

گرشته با آنان برخورد كند؛ چرا كه مسلمانان داراي تشكیالت حكاومت  شاده بودناد و در 

آماد. دورت عدم برخورد با آنان، این مسلله به دورت معضل  بزرگ باراي مكیاان در م 

 ه آغا  گردید.بنابراین تحركات قریش علیه مسلمانان مدین

در آغا  سال دوم هجرت، قریش به تدریج خود را براي تهدید امنیت مدینه و در نهایت 

كاه هماواره، انتظاار چناین تحركاات  را داشات  هجوم به مسلمانان آماده كارد. پیاامبر

هاي  ماان  گیر كند. باه هماین دلیال در فادالههوشیارتر ا  آن بود كه قریش او را غافل
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داد تاا ضامن هاي مشاخص مأموریات ما هاي نظام  و اطالعات  با هدفهمعین به گرو

كسب اطالعات نظام  و خنث  كردن تحركات محدود قاریش، امنیات مكیاان را بار هام 

 47بزنند.

به عنوان نمونه، ابوسفیان در سال اول هجري و در هشتمین مااه هجارت، باه هماراه 

نان ا  مكاه خاارج شادند و در راباآ باا تعدادي ا  مشركان مكه به قصد رویاروی  با مسلما

 48رو شدند كه این رویاروی  بدون درگیري خاتمه یافت.مسلمانان روبه

هاي سال اول هجرت، قریش براي تحریك بدویان حجا  ا  سوي دیگر ا  نخستین ماه

شد تا بادویان باا تحریاك های  را آغا  كرد. عوامل فراوان  سبب م بر ضد مدینه، تالس

اي، سیاسا  و نظاام  قاریش، اه شوند و به آنها پاسخ مثبت دهند. نفوذ قبیلاهقریش همر

تضادهاي اعتدادي بدویان با مسلمانان و عالقه به غاارت مدیناه ا  جملاه عوامال تمایال 

هاي ایرائ  یاا اقادامات نظاام  مساتدل بار ضاد بدویان به مشاركت با قریش در حركت

 مسلمانان بود.

براي تحمیل ناامن  به دولت مدیناه نبایاد بادون پاساخ  بر این اساس، سیاست قریش

شد و بر گساتاخ  ماند،  یرا در این دورت به ضعف و ناتوان  حكومت مدینه تفسیر م م 

پیماناان آناان را شاد و روحیاة مسالمانان و همافزود، باعث ناامن  در مدینه م قریش م 

بناابراین طبیعا  باود  49انجامید.تر بدویان قریش م كرد و به همبستگ  فزونتضعیف م 

اي بیاندیشند و با برخورد و مسلمانان براي برخورد با متجاو ان مكه چاره كه رسول اكرم

 نظام ، فكر حمله به مدینه را تا حدودي ا  سر آنان خارج كند.
 

 گیرانه و علل آنها. غزوات و سرایاي پیش3

ي ا  تهاجم دشامن باوده اسات. در گیربرخ  ا  غزوات و سرایاي مسلمانان براي پیش

گران اطراف مدینه به رساول برخ  موارد، هنگام  كه خبر حملة احتمال  مشركان و غارت

به تجهیز قوا و حركت دادن نیروها براي ا  بین باردن خطار  آن حضرت ،رسیدم  خدا

آن كاه  شاد، عاالوه بارها به درست  پاسخ داده نم كرد. اگر این حركتاحتمال  اقدام م 
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شد قبایل دیگر نیز براي باه دسات آوردن ها متوجه مسلمانان م های  ا  آن حملهخسارت

آوردناد و شارای  باراي دشامن  بیشاتر مشاركان مكاه و منافع مادي به مدینه هجوم م 

ده  شده باا مسالمانان در حاال جناگ بودناد اطراف مكه و مدینه كه به دورت سا مان

 گردید.هموارتر م 

فار قریش، هیو شرایط  بهتر ا  این نبود كه هرج و مرج  در مدینه باه وقاوع براي ك

بپیوندد تا آنها و متحدانشان، فردت  براي حملاه باه مدیناه و ا  باین باردن مسالمانان و 

حكومت نوپاي اساالم  پیادا كنناد. بناابراین بهتارین راه باراي جلاوگیري ا  مشاكالت 

كردند. غزواتا  بود كه خود را آماده حمله به مدینه م گیرانه به قبایل  احتمال ، حملة پیش

چون بدر الموعد و حمراء االسد، هر چند در عمل به درگیري منجر نشادند امياا در داورت 

گر آن قرد نشانچنین غزوة ذيكردند. هموقوع جنگ، مسلمانان را با خطر جدي مواجه م 

راي ضربه  دن به اسالم ا  شابیخون بود كه اعراب اطراف، چشم طمع به مدینه داشتند و ب

حق داشت كه هر ا  چندي با شانیدن گزارشا   كردند. بنابراین رسول خداخودداري نم 

 50ا  تالس مشركان، به سوي آنان حركت كند.

 53مهرا  ايسهد، 52غطفهان، 51الكهدر،  قهرارتوان باه غزواتا  چاون در این  مینه م 

 59طهائ،، 58)مرخسيع(، حنين، 57المصطلقبني 56الجندل، ةدوم 55ذات الرقاع، 54بدرالموعد،

سرخه عمهرو  61ايسد المتزومي به قطن،چون سرخه أبوسلمه بن عبدو سراخاخي هم 60تبو 

زخهد بهن حارثهه بهه  سهرخه 63بن الجراح به ذي القصهه،  ابوعبيد سرخه 62اميه الضمري،بن

بهن عبهداهلل  سرخه غالب 66،سرخه عبداهلل بن رواحه 65به فد ، سرخه امام علي 64حسمي،

 70سرخه ذات السالسهل، 69سرخه مؤته، 68سرخه بشير ب سعد بن خمن و جناب، 67بن ميفعه،

سرخة زخد بن حارثهه بهه وادي  72بن حصن، ةسرخة عيين 71بن مجزّز به حبشه، ةسرخة علقم

سهوي  هو سرخه غالب بن عبداهلل ب 74سرخه ابوعامر اشعري 73القري )بني فزاره و ام قرفه(،
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 كه انجام نشد اشاره كرد. 76بن زخد ةو سرخه اسام 75شيرقهلگاه خاران ب

 

 شكني و خیانت. پاسخ به پیمان4

شكن  و خیانت یهودیان مدینه رخ هاي میان مسلمانان و یهودیان به سبب پیمانجنگ

آمیز، عدم خیانت و همكااري داد. یهودیان با وجود توافق با مسلمانان براي  ندگ  مسالمت

ه مسلمانان خیانت كردند و با مشركان باراي ا  باین باردن مسالمانان با دشمنان اسالم، ب

نامه مدینه متعهد شاده بودناد كاه همكاري نمودند. این در حال  بود كه یهودیان در پیمان

بار ایان  77با دشمنان مسلمانان مدینه همكاري نداشته باشند و به آنان دست یاري ندهناد.

شكن  این گروه را مشاهده كرد به شدت با آناان ن، پیمااساس، هنگام  كه پیامبر اسالم

مدابله و جنگ با یهودیان در مواردي اخراج آنان ا  مدیناه و یاا ا  میاان  همدابله كرد. نتیج

 78بردن آنان بود.
 

 قینقاع بني هالف( غزو

بن  قینداع ا  قبایل یهودي مدیناه  هاین غزوه در شوال سال دوم هجري روي داد. قبیل

پیمان بستند اميا آنان پس ا  جنگ بادر  به یثرب با پیامبر بودند و در ابتداي ورود پیامبر

با اطالع ا  این مسلله، باه میاان آناان  شكن  گراشتند. پیامبر اكرمبناي سركش  و عهد

 رفت و خطاب به آنان فرمود:

چون بالخي يش از آن كه خداوند بالخي هماز خدا بهرسيد و پ !اي رروه خهود

كه بر سر قرخش در آورد بر سر شما نازل كند اخمهان بياورخهد. شهما بهه خهوبي 

 اخد.آراهيد كه من فرسهاده خداوند هسهم و شما اخن مطلب را در كهاب خود خافهه

 یهودیان در پاسخ پیامبر گفتند:

؟ پيروزي بر كساني كه چون قرخشيماي كه ما هم! آخا رمان كردهاي محمد

آراهي به فنون جنگي ندارند تو را مغرور نسازد. ارر با ما به جنهگ برخاسههي، 

 79اي.خواهي دانست كه با هيچ كس چون ما نبرد نكرده
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با این سخنان، دشمن  بن  قینداع آغاا  شاد و هنگاام  شادت گرفات كاه شخصا  

قرار بود كاه  رگاري یهاودي در  یهودي به  ن  مسلمان در با ار تعرض كرد. ماجرا ا  این

اي به هام گاره اي نشسته بود با شیطنت به گونهبا ار، لباس  ن  مسلمان را كه كنار مغا ه

 د كه وقت  آن  ن برخاست بدن او نمایان شد. در این حال یك  ا  مسلمانان، آن یهاودي 

ناد. در پا  وقاوع هاي خود پناه بردرا كشت و یهودیان نیز آن مسلمان را كشتند و به قلعه

 اي كه به وسیله فرشتة وح  نا ل شد، فرمود:این حادثه، خداوند در آیه

 80وَ امّا تتَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَهً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلي سوَا ٍ إِنَّ اللَهَ ي خحِب التهائنيِن؛

[ و ارر از رروهي بيمِ خيانت داري ]پيمانشان را[ به سوخشان بينداز ]تها طهرفين

به طور خكسان ]بدانند كه پيمان رسسهه اسهت[؛ زخهرا خهدا خائنهان را دوسهت 

 دارد.نمي

به سوي بن  قینداع حركت كرد و پس ا  محادره و شكسات  با نزول این آیه، پیامبر

 81بن  قینداع، آنان را ا  مدینه اخراج نمود.
 

 ب( غزوة بني نضیر

بان امیاه، یكا  ا  اداحاب رساول  بن  نضیر ا  این قرار بود كه عمارو هماجراي غزو

با آنان پیمان دارد به قتال  عامر را بدون اطالع ا  این كه پیامبردو نفر ا  قبیلة بن  ،خدا

تداضاي خون بهاي كشاتگان خاود را كردناد.  بر این اساس، بن  عامر ا  پیامبر 82رساند.

  ا  اداحاب خاود پرداخت خون بها به بن  عامر را پریرفت و به همراه جمعا رسول خدا

 بن  نضیر رفتند. هباره، به میان قبیلوگو در اینبراي گفت

سران قبیلة بن  نضیر آمادگ  خود را اعالم كردند اميا باه داورت پنهاان  شخصا  را 

بینادا د و ایشاان را باه قتال برسااند.  فرستادند تا ا  باالي بام سنگ  بر سر رسول خادا

ن مسلله آگاه شد و بدون این كاه كسا  را آگااه كناد ا  اله  ا  ای ا  طریق وح ِ پیامبر

 جلسه خارج شد و به سمت مدینه حركت كرد.
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پس ا  ورود به مدینه، خیانت بن  نضیر را آشكار كرد و به آنها مهلات داد  پیامبر اكرم

در مدت ده رو ، مدینه را ترك كنند. یهودیان در ابتدا مرعوب شادند و خاروج ا  مدیناه را 

د اميا عبداهلل بن اب ، آنان را به مداومت دعوت كرد و قول همكاري به آنان داد. بار پریرفتن

 عبداهلل بن اب ، بن  نضیر آماده جنگ با مسلمانان شدند. هاین اساس و به سبب وعد

نضایر با توجه به شرای  به وجود آمده و خیانات و نداپ پیماان  كاه بن  خدارسول

ه بودند به سوي آنان حركت كارد. در نهایات یهودیاان برخالف معاهده مدینه مرتكب شد

ریزي محال ساكونت خاود را باراي همیشاه تارك مجبور به تسلیم شدند و بادون خاون

  83كردند.

نظیر و فرجاام كاار آناان ساخن گفتاه قرآن كریم در سوره حشر ا  جریان خیانت بن 

 84است.
 

 بني قریظه هج( غزو

شكن  این گاروه و همكااري باا ت بار و پیمانكرد خیانبن  قریظه، عمل هسرآغا  غزو

قریش در جنگ احزاب بود. همراه  یهودیان بن  قریظه با سپاه احزاب در حاال  داورت 

تر به همراه دیگر قبایل یهودي مدینه، اقادام باه امضااي پیماان گرفت كه یهودیان، پیش

خاود باه همراها  و آمیز با مسلمانان كرده بودند. آنان برخالف پیمان  یست  مسالمتهم

كعب بان  85را ندپ كردند. همكاري با سپاه احزاب پرداختند و پیمان خود با پیامبر اسالم

 گفت:اشرف رئیس بن  قریظه در این باره م 

اي كهه بها پيهامبر امضها نامهكند، پيمانرونه كه بند كفشش را پاره ميهمان

 86كرده را نيز پاره نموده است.

ریظاه باا ایجااد رعاب و وحشات در درون مدیناه و در میاان به عالوه، یهاود بنا  ق

ثباات  در مدیناه پرداختناد. باه هاي  نان و افراد غیر نظام  به ایجاد نااامن  و ب پناهگاه

هاي مسلمانان نفوذ كرده بود به اي كه یك  ا  یهودیان بن  قریظه كه به یك  ا  قلعهگونه

ز بن  قریظه تصمیم گرفتند با همكاري حیا  شب  نی 87دست دفیيه، عميه پیامبر كشته شد.
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بن اخطب و بن  غطفان و همراه دو هزار نفر به مدینه حمله كنند كه وحشات شادیدي در 

 شهر حكم فرما شد.

ها تا دبو باا شاعار پانصد ر منده را مأمور حفاظت ا  شهر كرد. آنان شب پیامبر اكرم

هام چناین  88كردند.ظامیان حفاظت م تكبیر در حال گشت بودند و ا  محل استدرار غیر ن

بار، نباس بن قیس به همراه ده نفر ا  یهودیاان باه مدیناه حملاه كردناد امياا پاس ا  یك

 89درگیري با مسلمانان در بدیع متواري شدند.

پس ا  شكست سپاه احزاب و با گشت مشركان به مدینه، باه ساوي بنا   رسول خدا

ن را به محادره در آورد. طوالن  شدن  ماان شكقریظه رفت و این گروه سركش و پیمان

اي جز تسلیم براي یهودیان نگراشت و در نهایت بن  قریظه تسالیم شادند. محادره، چاره

پس ا  تسلیم بر اساس نظر سعد بن معاذ كه یهودیان، حكمیت او را پریرفته بودند، ماردان 

 90گرفت. جوي آنان كشته شدند و اموالشان در اختیار مسلمانان قرارجنگ
 

 خیبر ةد( غزو

علیه یهودیان خیبر كاه در ساال هفاتم هجاري باه وقاوع  دلیل اقدام نظام  پیامبر

اي گساترده، مانناد قریظه و قریش باراي تادارك حملاهپیوست، همكاري خیبریان با بن 

جنگ احزاب علیه مدینه بود. به عنوان نمونه، یهود خیبر در جنگ احزاب به قبیلاة غطفاان 

ند در دورت همكاري علیه مسلمانان، نصف محصول خرمااي خیبار را باه آناان وعده داد

 91خواهند داد.

هاي بنديداد تا آسوده خااطر در دساتهده قلعة استوار خیبر به یهودیان این اجا ه را م 

نظام  بر ضد مدینه فعال باشند و ضمن حمایت مادي و معنوي یهودیان مدینه، باا قبایال 

نضایر، هاي بن آنها را براي حمله به مسلمانان تشویق كنند. در جنگاطراف متحد شوند و 

هااي بزرگاان یهاود باه گاهبن  قریظه و حت  در هجوم احزاب به مدینه، خیبر یك  ا  پناه

رفت. پس ا  غزوات مركور نیز تعدادي ا  اشراف بن  نضیر به خیبر پنااه بردناد و شمار م 

 92مدینه فعال ماندند.چنان بر ضد تحت حمایت خیبریان هم
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به عبارت دیگر، خیبر به عنوان پایگاه  امن براي متجاو ان یهاودي دیگار قبایال در 

گیري آمده بود. به عنوان نمونه، سالم بن اب  الحدیق یك  ا  یهودیان  باود كاه در شاكل

ابن اسحاق پس ا   93جنگ احزاب ندش اساس  داشت و پس ا  جنگ احزاب به خیبر رفت.

 نویسد:نگ بن  النضیر م داستان ج

  94اي از آنان به شام كوچ كردند و اشرا  آنان به خيبر.عده

ترین محل سكونت یهودیان به مدیناه باود رفتن بزرگان بن  نضیر به خیبر كه نزدیك

كند كه آنان جز انتدام و توطله، قصد دیگري نداشتند و به هماین این احتمال را تدویت م 

ان خود به حوال  شام نرفتند. تحریك احزاب و همراه  آنان در سبب هم چون دیگر دوست

 95اي بر این مطلب است.جنگ خندق نشانه

به عالوه این خطر وجود داشت كه یهودیان خیبر با تحریك یك  ا  دو امپراتاوري روم 

ان هم كوبناد. چناو ایران، آنها را وادار به حمله به پایگاه اسالم كنند تا مدینه و اسالم را در

همه این شواهد، راه  جز  96هاي ایران و روم، همكاري با یك  ا  آنها داشتند.كه در جنگ

گراشت؛ چرا كه در دورت باق  گراشتن خیبار باه حمله به خیبر براي مسلمانان باق  نم 

 انگیزي علیه حكومت اسالم  ا  جانب یهودیان وجود داشت.حال خود، احتمال فتنه
 

 ( غزوة بني لحیانه

های  دانست كه علت وقوع آن، خیانت آنان بوده وة بن  لحیان را باید در شمار غزوهغز

براي تعلیم احكاام اساالم  باه نازد  است. قبیلة بن  لحیان، مسلمانان  را كه رسول خدا

آنها فرستاده بود به شهادت رساندند. قبایل عضل و قاره كه به وسیله بن  لحیان تحریاك 

اي ع  شدند كه اسالم آورده و براي فراگیري احكام اسالم باه عادهشده بودند به دروغ مد

به آنان اعتماد نماود و هفات نفار ا  مسالمانان را باه  ا  مسلمانان نیا  دارند. رسول خدا

را باه شاهادت  همراه آنان روانه كارد امياا آناان خیانات كردناد و همگا  یااران پیاامبر

در ساال ششام  قاره، تأدیب آنان بود و پیامبرعضل و  پاسخ منطد  این رفتارِ 97رساندند.

باه ساوي  هجري به سوي آنان حركت كرد. بن  لحیان نیز با آگااه  ا  حركات پیاامبر
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 98دست نیافتند. انآنان، متواري شدند و مسلمانان به آن
 

 هاهللا و حقوق انسان. جنگ براي دفاع از حق5

دفااع ا  حاق خداوناد و دفااع ا  حاق  درباره ماهیت جهاد ابتدای  دو تبیین وجود دارد:

جهاد ابتدای  به هر معنا تفسیر شود به این معناست كه مشركان و كفاار  99ها.انسان  انسان

گري و ماانع تراشا  در راه دعاوت و نشار توحیاد را ا  ایجاد مزاحمت، توطله آفرین ، فتنه

 100با دارند تا  مینه براي پرستش خداي یگانه فراهم گردد.

باراي ا  میاان  امیرالماممنین حضارت علا سریة اند ا : ها عبارتا  سریه این دسته

سریة خالاد بان ولیاد باه  102سریة عمرو بن عاص به سوي بت هریل، 101بردن بت فلس،

سریه طفیل بان  104سریه سعد بن  ید االشهل  براي نابودي بت منات، 103سوي بت نخله،

سریة دخر بن حرب براي ناابودي  105عمرو الدوس  به منظور ا  میان بردن بت ذوالكفین،

و سریة جریر بن عبداهلل به ذي الخلصه براي خاراب كاردن بات ایان  106بت  با نام طاغیه

 107ناحیه.
 

 هاي غیر نظاميسریه

هاي عصر نبوي باا هادف تبلیاآ و دعاوت ماردم باه اساالم داورت تعدادي ا  سریه

داشاتند. در برخا  ا  ایان ها تنها جنباه تبلیغا  و ارشاادي گرفت و این دسته ا  سریهم 

ها، پس ا  آن كه مسلمانان، مشركان را به پریرس آیین اسالم فراخواندند، مشاركان سریه

به جاي قبول و یا ردي اسالم، بر ضد مسلمانان شمشیر كشیدند و با آغا  جنگ، مسلمانان را 

 وادار به دفاع ا  خود كردند.

اناد عباارت اسات ا : ساریه رت گرفتههای  كه براي تبلیآ دین اسالم دواسام  سریه

سریه عبدالرحمن بن عوف به دوماه  109سریه منرر بن عمرو ساعدي، 108مرثد بن اب  مرثد،

ساریة  112سریة خالد بن ولید به بنا  جریماه، 111،سریة كعب بن عمیر الغفاري 110الجندل،

باه  عوسجة، ساریة امیرالماممنین حضارت علا  نسریه عبداهلل ب 113ددي بن عجالن،

سریه معاذ و  116سریه ضحاك بن سفیان، 115عبدالمدان،  بن هسریه خالد بن ولید ب 114یمن،
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 118اي به سوي رعیة سحیم .و سریه 117ابوموس  به یمن
 

 هاي تاكتیكيسریه

به وقوع پیوسته اسات و  هاي پیامبر اكرمتاكتیك  نیز در میان جنگ یك سریه ا  نوعِ

م واقع شده است. علت وقوع این ساریه إض هبن ربع  است كه در منطد ةآن، سریة ابوقتاد

كه پیش ا  فتو مكه به وقوع پیوست، مخف  نگاه داشتن هدف ادل  مسالمانان كاه فاتو 

 119مكه بوده است، بود.
 

 نتیجه

هااي مسالمانان دادر شد اهداف  كه مستشارقان باراي جنگ نچه گرشت روشا  آن

و تفااوت دارد؛  پیاامبر اكارمهاي قرآن باه عناوان ندشاه راه اند با آیهاسالم مطرح كرده

ا  نظر اسالم هر جناگ اند. مستشرقان هیچگاه به ندد عالمانه باورهاي مسلمانان نپرداخته

طلب  و به دست آوردن مال و ثاروت نامشاروع و باراي اساتثمار و ستیزي كه با هدف جاه

 شود و حرام است.دیگران باشد، ظلم تلد  م 

هاي عصر نیست. بر اساس اسناد تاریخ  بیشتر جنگ چنین با اسناد تاریخ  سا گارهم

هاي هجاوم  مسالمانان نبوي با انگیزه دفاع ا  هست  مسلمانان انجام گرفته است. جنگ

نیز اهداف روشن و منطد  داشته است كه ا  دیدگاه هر انسان با وجادان و منصاف  قابال 

 اند.كرده اي ا  مستشرقان به این حدیدت اعترافقبول است. چنان كه عده
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 هانوشتپی

                                         

1. oxford dictionary p. 98. 

 . وسسره شریعه م، دائهر  المعهار  آمرخكانهاتصوير پیامبر در

سرال  :زاده دااری، قرمشناسی، زير نظر محمرود تقری

 .11، ص 3187

 ن و مسههيحيان برخههورد آراي مسههلمانا، . ايلیررام مررونتيمري اا

، چرا  اال، ترجمه محمد حسرین آريرا، )تفاهمات و سو  تفاهمهات(

 .317ر 11ص ، 3171، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم 

4. B. Medival civilization p. 35. 

ترجمه حسرن اكبرري ، اسالم در زندان اتهام، . شوق  ااوخلیل

ارره نقررل از  111ص ، 3111، تهررران: اع ررت، مرزنررا 

preching of islam. 

 ترجمرره يلرر   ، تههارخخ جوامههع اسههالمي، . ايرررام يپیرردا

، تهران: انتشارا  اقاليا  ، چا  دام ، زادهاستیاري

 .71ص ، 3187

ستانل  ين ارول . ،Arabs in snania n43 ، اره نقرل از

 .111ص ، اسالم در زندان اتهام

ترجمره احمرد ، تارخخ اسالم كمبهرخج، . جمع  از نويسندگان

 .87ص ، 3178، تهران: امیركبیر، چا  دام، امآر

 .13ص ، همان. 

 .همان. 

 .18ص ، همان. 

 ترجمره ا ، تأثير اسالم بر اروپاي قهرون وسهطي، . مونتيمري اا

قررم: موسسرره ، چررا  دام، توضرریح حسررین يبدالمحمرردي

 .77ص ،  ،3111آموزش  ا پژاهش  امام خمین 

جرا: ا ، اسهالم غي مسيحيت عليههاي تبليبررسي شيوه، . مرتض  نظري

 .711ص ، تاا ، سازمان تبلیغا  اسالم 
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14. humbert of romans. 

 .71ص ، نهما. 

 .311ص ، پيشين، تصوير شيعه در دائرة المعارف امريكانا. 

 .تصوير پیرامبر در دائرره ) ( ا حضرر  زهررا

المعارف اسالم )ترجمه ا نقد( ينوان رای جلد: تصوير 

در دايرره المعرارف  ا حضرر  زهررا) ( مردحضر  مح

، زير نظر محمود تقی زاده دااری، قرم: موسسره اسالم

 .78ص ، ۸۸۱۱شیعه شناسی، 

 ترجمره ، عذر تقصير به پيشگاه محمهد و قهرآن، . جان ديويد پور

اره كوشرش ا مقدمره سرید هرادي ، سید غالمرضا سعیدي

رر  311ص ، 3188، تهران: انتشارا  اقاليا ، خسراشاه 

317. 

 اين كتاب اه دست آقاي شكیبا پور ترجمه ا در .

 در تهران چا  شده است. 3111ا  3111هاي سال

اه نقرل از  71ص ، اي كه در مكه درخشيدمحمد سهاره، ساواري .. ام

قررم: ، اسههالم از دخههدراه دانشههمندان جهههان، يلرر  آل اسررحائ خرروئین 

 .771ص ، 3171، انتشارا  دفتر تبلیغا  اسالم 

حيا  محمد، الرسول، اودل  .. آر. اف ، اه نقل از ، 131ص

 .همان، يل  آل اسحق خوئین 

  تفصیل اين مسلب در م رال دييرري مرورد احر .

 قرار گرفته است.

 .ِِدُ يَُكْرَرُفِوَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم مُ بِبَعْضٍ لَّهُدِِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسََ يهَا اسَْ

؛ ا اگر خدااند اعض  از لَقَوِىٌّ عَزِيزٌو إِنَّ اللَّهَاللَّهِ رَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ

ديرهرا ا ، مردم را اه اسیله اعض  ديير دفر  نكنرد

ها ا معااد يهود ا نصارا ا مسراجدي كره نرام صومعه

ا گرردد ايرران م ، شرودخدا در آن اسریار اررده م 

ند )ا از آيیرنش  خدااند كسان  را كره يراري اا كن

خداانرد قروي ا شكسرت ، كنرددفاع نمايند( يراري م 

 .11( آيه 77ناپذير است. حج )
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م رل ، . دفاع گاه  از نامو  ا حقوئ شسص  اسرت

اه منرزل انسران  زمان  كه كس  اراي غار  ا خیانت 

اارد شود كه در اين حالت مبارزه اا اا ااجب است ا 

ر كس  در اين راه كشته شود شهید است. گاه  دفاع اگ

از استقالل ا شرافت يك ملت است كه ارر همره افرراد 

ااجب است اه صور  ااجب كفاي  از كشرور خرود دفراع 

هاي  مورد ظلرم قررار چنین زمان  كه انسانكنند. هم

گرفته ااشند ار ساير مسرلمانان ااجرب اسرت در حرد 

رين مورد جاي  است كه توان اه آنها كمك كنند. ا آخ

اي حقوئ انسان  افراد اه خسرر افتراده اسرت ا يرده

مان  رسیدن پیام اسالم كه منشأ حیا  قّیب ا انسران  

تهران: ، جهاد، است اه آنان هستند. ر.  : مرتض  مسهري

 .11ر  11ص ، 3181، جهاد

( آيه1. آل يمران ) 318ر  311هاي. 

چرا  ، رسون جرونزما، المغهازي، . محمد ان يمرااقدي

، 3ج ، م 3181، يلم  للمسبويا األ سسَةایرا : مؤ، سوم

ایرا : داراحیرا  التررا  ، السير  النبوخة، ؛ اان هشام37ص 

، الطبقهات الكبهري، ؛ اارن سرعد113ص ، 3ج ، ه 3137، العرا 
 .1ص ، 7ج ، ئ 3177، ایرا : دارصادر

 .77ص ، همان؛ 11ص ، 7ج ، همان؛ 383ص ، همان. 

 .78ص ، همان؛ 11ص ، همان؛ 311ص ، مانه. 

 .11ص ، همان؛ 731ص ، همان؛ 111ص ، همان. 

 .13ص ، همان؛ 783ص ، همان؛ 117ص ، 7ج ، همان. 

 .73ص ، همان؛ 111ص ، همان؛ 118ص ، همان. 

 .1ص ، همان؛ 113ص ، 3ج ، همان؛ 31ص ، 3ج ، همان. 

                                                                                               

 اسرت. ارخر  ايرن « ادان». نام ديير اين غزاه

ركت نظام  را اه منظور انعقاد پیمران ارا قبیلره ح

اند. اراي اقالع ایشتر انيريد ان  ضمره قلمداد كرده

 .همان؛ 1ص ، همانهمان؛ ؛ 33ص ، هماناه: 

 .118ص  ؛همان؛ 37ص  ؛همان. 

 .1ص ، همان؛ همان؛ همان. 

 .8ص، همان؛ 111ص ، همان؛ 31ص ، همان. 
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 .111ص ، همان؛ 1ص ، همان. 

 .1ص ، پيشين، ؛ اان سعد111ص ، همان؛ 33ص ، مانه. 

 .77ص ، همان؛ 11ص ، همان؛ 317ص ، همان. 

 .11ص ، همان، ؛ اان سعد111ص ، 7ج ، همان. 

 .ئ 3177، ایرا : دارصرادر، الطبقات الكبهري، اان سعد ،

ترراريخ مدينرره دمشررق ا لهررر فضررلها ا  ؛771ص ، 3ج 

انواحیهرا مرن تسمیه من حلها من ايماثل اا احتراز 

ص ، 1ج ، ؛ سبل الهردي111ص ، 11اارديها ا اهلها: ج 

171. 

7ج ، پيشهيناان هشرام، ؛ 311ص ، 3ج ، پيشين، . ااقدي ،

 .77ص ، 7ج ، همان، ؛ اان سعد11ص 

؛ اارن سرعد177ص ، 3ج ، همهان، . ر.  : اان هشام ،

 .373ص ، 1ج ، همان

111ص ، 3ج ، همان، . ر.  : اان هشام. 

 .رسول خدا دالت ، متررجم، صرالح احمرد، يلر 

 .۸۸۱۱، پژاهشياه حوزه ا دانشياه، هادي، انصاري

 .هاي پیامبر اسالم، ارزياا  سیاس  ا نظام  جنگ

، مركزتحقیقا  اسالم  نماينردگ  الر  فقیره در 38ص 

 .3171سپاه پاسداران، ازار  دفاع، 

 .) زرگرري نرژاد، تاريخ صدر اسالم )يصر نبرو ،

سازمان مسالعه ا تداين هتب يلوم انسران  ، غالمحسین

 .118، 117، ص ۸۸۳۱، دانشياهها )سمت(

 از اين رايداد در مناا  تراريس  ارا ينروان .

يراد شرده اسرت. ر.  : اارن ، ان حرار  ةسريه يبید

 .1ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان سعد113ص ، 3ج ، پيشين، هشام

118ص ، پيشين، . غالمحسین زرگري نژاد. 

 .3181دلیل ، تاريخ سیاس  اسالمجعفريان،  رسول ،

 .171، ص 3، ج ج ۲

7ج ، پيشهين، ؛ اان هشرام387ص ، 3ج ، پيشين، . ااقدي ،

 .71ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان سعد11ص 
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 .71ص ، همان؛ 11ص ، همان؛ 311ص ، همان. 

 .17ص ، همان، ؛ اان سعد111ص ، همان. 

 .؛ اارن سرعد711ص ، پيشهين، ؛ اان هشرام181ص ، همان ،

 .11ص ، پيشين

 .11ص ، همان؛ 711ص ، همان؛ 111ص ، همان. 

 .17ص ، همان؛ 731ص ، همان؛ 117ص ، همان. 

 .18ص ، همان؛ 781ص ، همان؛ 111ص ، همان. 

 .331ص ، همان؛ 117ص ، همان؛ 881ص ، 1ج ، همان. 

 .371ص ، همان؛ 178ص ، انهم؛ 177ص ، همان. 

 .371ص ، همان؛ 131ص ، نهما؛ 181ص ، همان. 

 .18ص ، همان؛ 137ص ، همان؛ 111ص ، 3ج ، همان. 

را در  ه. ااقردي ايرن سرري77ص ، همهان، . اان سعد

كتاب خود ایان نكرده است. اان هشام يلت اقوع ايرن 

سريه را انتقام قترل خبیرب ارن يردي از ااوسرفیان 

 .111ص ، همان، اان هشام، داندم 

؛ اارن 111ص ، همهان، ؛ اان هشام117ص ، همهان، . ااقدي

 .11ص ، همان، سعد

 .17ص ، همان؛ 137ص ، همان؛ 111ص ، همان. 

 .11ص ، همان، ؛ اان سعد117ص ، همان. 

 .؛ اارن سرعد138ص ، پيشهين، ؛ اان هشرام111ص ، همان ،

 .71، ص همان

 .13ص ، همان، ؛ اان سعد771ص ، همان. 

 .همان ؛777ص ، همان. 

 .؛ اارن 171ص ، 7ج ، پيشهين، ؛ اارن هشرام711ص ، همان

 .17ص ، 7ج ، همان، سعد

 .11ص ، همان؛ 171ص ، همان؛ 711ص ، همان. 

 .371ص ، همان؛ 111ص ، همان؛ 181ص ، همان. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شرماره 3113شرماره سروم، پرايیز  ،دهمسیزسال           

 13مسلسل 

 

 

 

 

 

11 

                                                                                                

 .373ص ، همان؛ 173ص ، همان؛ 171ص ، 1ج ، همان. 

 .11ص ، همان؛ 137ص ، همان؛ 111ص ، 7ج ، همان. 

 .117ص ، همان ؛131ص ، 1ج ، همان. 

 .11ص ، پيشين، ؛ اان سعد771ص ، 7ج ، همان. 

311ص ، پيشين، ؛ اان سعد113ص ، پيشين، . اان هشام. 

نامه مدينه كه در خصوص هاي  از پیمان. در قسمت

رااسه مسرلمانان ا يهوديران اسرت ا تمرام  قبايرل 

آن را پذيرفتند ا امضا كردنرد آمرده ، يهودي مدينه

شوند اا دشررمنان مسرلمانان متعهد م  يهوديان»است: 

مركب ا اازار جني  در اختیار آنران ، همكاري نكنند

، هیچ گام  ار ضد مسلمانان ار ندارنرد، قرار ندهند

اگر ارخالف اين ، پنهان ا آشكار ضرري اه آنان نزنند

قرارداد يمل كردند پیامبر حق هرگونه م ازا  آنهرا 

نان ا كودكران ا را ايم از قتل آنها ا اسیر كردن ز

ارراي اقرالع ایشرتر از «. ضبط اموال را خواهد داشت

ص ، 3ج ، پيشهين، متن اين قرارداد انيريد اه: اان هشام

 3177، ایرا : مكتبه المعارف، البداخة و النهاخة، ك یر؛ اان113

 .771ص ، 1ج ، م

 خدااند متعال در قرآن كريم در اصف اين گراه .

مََّةَ الْكَُْْرِ إِنَّهَُمْ ئبَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِيَنِكُمْ فَقَِِلَُواْ أَ واْ أَيْمَنَهُم مِِّنوَإِن نَّكَثُفرمايد: م 

و ِ وَهَُم بََدَُُورُمْ أَوَّ َ اآلَأَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنَِهُونَ مََرَّةٍ لَاتُقَِِلُونَ قَوْمًانَّكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بَِِِْْرَاِِ الرَّسَُ

رْرُمْ وَ يُخَْزِهِمْ وَ بِأَيْدِيكُمْ اللَّهُ يُعَكِّبْهُمُ قاتِلُوهُمْ مُّؤْمِنِينَأَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن رُنُِم  يَنْصَُ

ََيْهِمْ ََْ ِ وَ عَلَ دُورَ يَش ََُ ََوْ ٍ ص ََؤْمِنِينَ قَ (؛ ا اگررر 31ر  37)توارره    مُ

يهد خرويش اشركنند ا آيرین هاي خود را پس از پیمان

شما را مورد قعن قرار دهند اا پیشوايان كفر پیكار 

شرايد دسرت ، كنید چررا كره آنهرا پیمران  ندارنرد

هاي خود را شكستند اردارند. آيا اا گراه  كه پیمان

كنیرد  ا تصمیم اه اخراج پیامبر گرفتند پیكرار نم 

در حال  كه آنها نسستین اار )پیكرار ارا شرما را( 

ترسرید  ارا ايرن كره ز كردند آيرا از آنهرا م آغا

خدااند سزااارتر است كه از اا اترسرید اگرر مرؤمن 

هستید. اا آنها پیكار كنید كه خدااند آنان را اره 

سرازد ا كند ا آنهرا را رسروا م دست شما م ازا  م 

اسشد. )ا ارر قلرب سینه گراه  از مؤمنان را شفا م 

 نهد(.آنها مرهم م 
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371ص ، 3ج ، پيشين، قدي. ن.  : اا. 

( آيه 8. انفال )18. 

 :اراي اقالع از چيوني  اين ماجرا انيريد اره .

ر  17ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان هشام381ر  371ص ، پيشين، ااقدي

 .77ر  73ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان سعد11

 :  .11ص ، همان؛ 381ص ، همان؛ 111ص ، همان. ر. 

 .11ص ، همان؛ 311ص ، 7ج ، همان؛ 111ص ، همان. 

( آيه11. حشر ) 1ر  7هاي. 

پيشهين، ؛ اان هشام118ر  111ص ، 7ج ، پيشين، . ااقدي ،

، تهارخخ ايمهم و الملهو ، ؛ اان جريرر قبرري777ر  771ص ، 7ج 
. در 177ر  171ص ، 7ج ، تاا ، ایرا : مؤسسه اييلم 

اي از پیمران يهوديران ارا سرآغاز اين اح  اه گوشه

 ن اشاره كرديم.مسلمانا

118ص ، 7ج ، همان، . ااقدي. 

 .117ص ، همان. 

 .111ص ، همان. 

 .117ص ، همان. 

 :  .؛ 711ص ، 7ج ، پيشهين، ؛ اان هشرام111ص ، همان. ر

 .17ص، 7ج ، پيشين، اان سعد

 . ديئررل النبرروه، احمررد اررن حسررین، ایهقرر ،

 .111ر  118، ص 1، ج ۸۱۸۱ئ ، دارالفکر

اراي آگاه  ایشتر از 173ص ، پيشين، . زرگري نژاد .

ها و پيامبر و خهود حجاز؛ زمينهيوامل اقوع غزاة خیبر انيريد اه: 

 .737ر  711ص ، علل برخورد با خهود خيبر

7ج ، پيشهين، اان هشرام ؛111؛ ص 7ج ، پيشين، . ااقدي ،

 .83ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان سعد178ص 

313ص ، 7ج ، پيشين، . اان هشام. 
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.  ،ایرا : داراحیا  التررا   السير  النبوخهة،اان هشام

 .731ئ ص 3137العرا  

 . دفترر نشرر  تارخخ تحليلي و سياسي اسهالم،اهبر، حسن ، يل

 .711، ص 3، ج ج ۲، ۸۸۳۸ – ۸۸۳۱فرهنگ اسالم 

7ج ، پيشهين، ؛ اان هشرام111ص ، 3ج ، پيشين، . ااقدي ،

 .17ص ، 7ج ، پيشين، ؛ اان سعد311ص 

. 11ص ، همان؛ 771ص ، 7ج ، همان؛ 111ص ، 7ج ، همان. 

حق خدا اسرت، . تنها حق اصیل ا لات  در يالم ،

سان كه ساير حقوئ در پرتو اين حق است كره معنرا آن

يااند. خدااند مالك حقیق  همه موجودا  ا انسران م 

دار ااينرد. ايرن رااسره است ا تمام  مسلوقرا  اام

سو ا ساير موجودا  از سوي مالكیت این خدااند از يك

كند كه تمرام  هسرت  قبرق خواسرت ا اي اب م ، ديير

اراده خدا اه چرخش ا گردش در آيد. دراراره جامعره 

انسان  اقتضاي حق ايرن اسرت كره در سراسرر جوامر  

تنها خدا پرستش شود ا دين اا حراكم ا سرسنش ، اشري

دا اسرت كره هللاِ ِهَ  اْلُعْلیا؛ كلمره خر رَلِمَةوَارتر ااشد: 

ارتر است. البته مقصود از ارافتادن كفر ا شر  اين 

ها مسلمان ا موحد شوند؛ چرا كره نیست كه همه انسان

ي اكرراه »ها نفول كرد: شود در دلاا جبر ا زار نم 

الكه منظور اين است كه نظام حراكم ارر ، «لديناف  

نظام  اله  ا توحیدي ااشرد ا حاكمیرت از آن ، جهان

ا موانع  كه ارراي گسرترش يبوديرت اجرود  خدا گردد

 دارد ارداشته شود.

ها: ارخرر  از دفرراع از حقرروئ انسرران  انسرران

جهاد ااتداي  را دفاع از حقوئ ، مندان مسلمانانديش

دانند. توضیح مسلب اين اسرت كره ها م انسان  انسان

توحید ا دين حق را امرري ، اا توجه اه اين كه اسالم

ه آفررينش انسران را يبوديرت دانرد ا فلسرففسري م 

داند ا پرستش خدااند را صررا  مسرتقیم پراردگار م 

شناسد ا پذيرش دين الهر  را سربب حیرا  انسانیت م 

هاي توحیردي داند ا ناديده گرفتن پیامقیبه اشري م 

ا آسمان  را سبب سقو  انسان اه درجه حیوانیت تلق  

لمرداد كند ا توحید ا دين كامل را حق  انسران  قم 

كند ا دفاع از آن را كمتر از ديير حقوئ انسران  م 

دفاع از ، داند. انااراين جهاد يقیدت  در حقیقتنم 

هراي آيد ا مانند همره دفاعحقوئ انسان  اه حساب م 

 گردد.ديير مشراع ا م از تلق  م 
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 . ، موسسه آموزش   جنگ و جهاد در قهرآن،مصباح، محمدتق

، ۸۸۱۸ره(، مرهز انتشرارا ، ا پژاهش  امام خمین  )

 . 81ر  78ص 

 . ،ایرا : ، چا  سوم، مارسون جونز المغازي،ااقدي

اارن ؛ 181، ص 1، ج م 3181، يلم  للمسبويرا األ سسةمؤ

، ص 7، ج ئ 3177، ایررا : دارصرادر الطبقات الكبري،، ، سعد

دار التعرارف  أنسهاب اششهرا ،، احمد ان يحی ، االلري؛371

 .177ص  ،3ج  للمسبويا 

 .183ص ، 3ج ، همان؛ 333ص ، همان؛ 871ص ، 7ج ، همان. 

 .ئ 3177، ایرا : دارصادر الطبقات الكبري،، اان سعد ،

دار  أنسههاب اششههرا ،، احمررد اررن يحیرر ، ارراللري؛ 331ص 

الهنبيهه و ، يل  ارن حسرین، مسعودي، التعارف للمسبويا 

ا  شررهت انتشرارپاينده، ااوالقاسم، مترجم،  اإلشهرا ،

 .711، ص 3188، يلم  ا فرهني 

 .همان ؛همان؛ 333ص ، همان. 

 .همان؛ 187ص ، همان؛ 331ص ، همان. 

 . ،ایرا : داراحیا  الترا   السير  النبوخهة،اان هشام

، اان جرير قبري، ؛ قبري، 113، ص 7ئ، ج 3137العرا  

، ص 1، ج تراا ، يلمر األ سسَةایرا : مؤ تارخخ ايمم و الملو ،

ئ،  3138دارالفکرر  ديئل النبوه،، ایهقی احمد ان حسین ،11

 .111، ص 1ج 

318ص ، همان، ؛ قبري181ص ، همان، . االلري. 

ص ، پيشهين، ؛ اارن هشرام111ص ، 3ج ، پيشهين، . ااقدي

 .17ص ، پيشين، ؛ اان سعد311

 .11ص ، همان؛ 381ص ، همان؛ 111ص ، 7ج ، همان. 

 .18ص ، همان ؛113ص ، همان؛ 111ص ، همان. 

 .17ص ، همان؛ 173ص ، همان؛ 717ص ، همان. 
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 .337ص ، همان؛ 178ص ، همان؛ 871ص ، 1ج ، همان. 

 . ، فهي تمييهز  ةايصهاباان ح ر يسقالن ، احمد ان يلر

، ص 1، ، ج ۸۱۲۸ئ م. ۲۰۰۲دار الکتاب العلمیره الصحابه،

مهن ايحهوال و  للنبهي امهاع ايسماع بما، احمد ان يل ، مقريزي، 111

، ، ۸۱۲۰ئ.۸۱۱۱مدارالکتب العلمیره،  ايموال و الحضره و المههاع،

سبل الهدي ، الصالحی الشامی، محمد ان يوسف، 11، ص 37ج 

، ص 1ئ، ج  -۸۱۸۱دارالكتب العلمیره  والرشاد في سير  خير العباد،

711. 

؛ 378ص ، پيشههين، ؛ ااررن سررعد3171ص ، پيشههين، . ااقرردي

 .313ص ، 1ج ، پيشين، قبري

718ص ، پيشين، مسعودي، همان، . اان سعد. 

؛ 371ص ، همههان، ؛ ااررن سررعد187ص ، پيشههين، . ااقرردي

 .187ص ، 3ج ، همان، االلري

 . ،ایرا : داراحیا  الترا   السير  النبوخهة،اان هشام

؛ لهبر  محمرد ارن احمرد، 111، ص 7ئ، ج 3137العرا  

، 7، ج ئ 3171-3171، دارالکتاب العرا ، تاريخ ايسالم

 .113ص 

 . ،ةايسههيعاب فهي معرفهاان يبدالبر، يوسف ارن يبردهللا 
، اان اثیر؛ 111، ص 7، ج ئ3131 العلميةدارالمکتب  ايصحاب،

داراحیرا  التررا   أسد الغابه فهي معرفهه الصهحابه،، يل  ان محمد

، احمد ارن يلر ، مقريزي؛ 73، ص 7ئ، ج  3137 العرا 

دارالکترب  مهن ايحهوال و ايمهوال و الحضهره و المههاع، نبهي امهاع ايسماع بمها لل

 .11، ص 7، ج ۸۱۲۰ئ .۸۱۱۱م العلمیه، 

ص ، 7ج ، پيشين، ؛ ااقدي313ص ، 7ج ، پيشين، . اان سعد

 .717ر  711
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